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ÚVOD.

Ještdské romány Karoliny Svtlé, Vesnický
román, Kíž u potoka a Nemodlené c,

znamenají umlecky vrchol v jejím životním díle, ale

tvoí jen malý jeho zlomek; Karolina Svtlá krom nich

napsala ješt velké množství prací, z nichž nkteré se

rozsahem ještdským románm rovnají nebo alespo

blíží, ale vtšinu Sebraných spis jejích vyplují pece
jen práce menší, povídky a novelly. Karolina Svtlá jest

nejen z našich pedních romanopisc, nýbrž i z pedních

novellist a povídká, a jsou to práv tyto práce drob-

njší, na nichž nejlépe je možno sledovati básnický její

vývoj.

Ještdské romány Karoliny Svtlé jsou si vznikem

velmi blízké: Svtlá je napsala a vydala v krátké dob
necelého desetiletí, v letech 1867—1873. Do literatury

vstoupila již r. 1858 v almanachu ,,Máji" novellou

Dvojí probuzení a byla literárn nepetržit

inná až do poátku let devadesátých; že ostatních let

tvoí práv její povídky. '

•'

V úvod k ,,Vesnickému románu"^bylo vylíeno,

z jakých zárodk vyrostl její^bohatý talent: pocházejíc

z pražské mšanské rodiny dosáhla péí svých rodi
i vlastní snahou znaného vzdlání, r. 1848 se národn

obrodila vlivem pozdjšího svého manžela a pohybovala

se pak v pedních pražských vlasteneckých kruzích;

jsouc neobyejn vnímavá a náchylná k pemýšlení záhy



se zastavila nad eským problémem, naznaeným kon-

trasty zámožných nmeckých vrstev a prostého eského

lidu, vnjškového a pompésního církevnictví, zdd-
ného po protireformaci, a vroucího, pirozeného úsilí

po mravní obrod, trvajícího v jednotlivcích od dob

bratrských, a konen kontrastem bezduchého spoleen-

ského reakcionáství, úzkostliv se uzavírajícího v meze

vyšeptalých tradic, a osvíceného pokroku, jenž bezohledn

a dsledn jde za ideály dobra, pravdy a krásy. Osud

ji záhy z Prahy pivedl i na eský venkov, do krajiny,

kam ješt nevnikla moderní kultura a kde poznala li-

dový svéráz, daný prostými mravy, ryzím srdcem, hlou-

bavou duší a náboženským zanícením; a tento svt,

do té doby v literatue neznámý, jenž se jí náhle objevil

v eském Ještde, vtlila do svých román.
Prostedky, jakými to uinila, vyplývají z tehdej-

šího literárního stavu u nás. Starší její vrstevnice a pí-

telkyn Božena Nmcová nauila ji smyslu pro národo-

pisný svéráz, zejména pro lidové prastaré zvyky, z nichž

možno literárn mnoho tžiti; slavná spisovatelka fran-

couzská, krásná a zanícená bojovnice proti pedsudkm,
George Sandová, ukázala jí cestu, kterou lze pronik-

nouti velké lidské vášn, hybnou sílu našeho života;

Josef Kajetán Tyl konen, nejoblíbenjší eský novel-

lista pedbeznový, psobil i na ni svým ryzím nadšením

vlasteneckým. A k tomu pistupují ješt snahy mladého

Nmecka, u nás tlumoené kruhem Májovým, jež se

literaturu snažily sblížiti se skuteným životem a uiniti

z ní hlasatelku jeho nových poteb sociálních, mravních,

náboženských. Karolina Svtlá, jež eskému" písem-

nictví chtla dáti díla rovnocenná moderní produkci

západoevropské, pilnula zejména k George Sandové,

jejíž vliv zanechal patrné stopy v ještdských jejích ro-

mánech, nesených ušlechtilým pathosem a pekypují-

cích vírou v obrodnou sílu lásky.



Povídky Karoliny Svtlé nejsou tak jednolité, jako

její hlavní romány. Technicky a celým názorem na

život se v nich ovšem Svtlá nikdy nezapela: i jejich

hlavní djová ni bývá upedena láskou; i v nich láska

bývá živelnou mocí, jež zachvacuje lovka celého;

i v nich istá láska zachrauje ped ztroskotáním;

i v nich se ešívají problémy sociální, národní, mravní,

náboženské; i ony konen bývají vypravovány se zej-

mým vzrušením, jež využije každé píležitosti k vášni-

vým a pathetickým hovorm. Ale rozdíl mezi nimi je

pece, a to ten, jaký viíbec je mezi románem a povídkou:

dje jejich, nejsouce píliš obsáhlé, nebývají tak roman-

tické a napínavé a pibližují se více všední skutenosti;

postavy jejich nebývají tak výjimené, nýbrž jsoa asto

vzaty z každodenního života; ovzduší jejich bývá klidnjší,

nejsouc nabito tžkými problémy a nehrozíc, že se tu

rozpoutá boue lidských vášní; pomr ke kulturní tra-

dici jest volnjší a tajemství pírody mén zdrazováno;
psychologie jejich postav v malém rámci povídky nejed-

nou není dostaten zdvodnna a vysvtlena.

Ale i takto jest možno v povídkách Karoliny Svtlé

rozeznati nkolik skupin, a by nebylo správno chtíti

je pesn vymeziti a ohraniovati.

První povídky její mají ráz novellový: Karolina

Svtlá v nich líí njaký napínavý dj, pravideln ero-

tický, z vyšších spoleenských vrstev, chtj íc nmící
ješt naší intelligenci dáti náhradu za oblíbené elegantní

tehdejší spisovatele nmecké. Svt jejich kreslí jednak

v duchu této módní etby, jednak podle svých zkuše-

ností a sn; proto bývá osvtlen romanticky a idealiso-

ván, proto Svtlá, nespokojená svým okolím, tepe

v nich asto tehdejší ženy, neschopné vyššího života.

Novelly Svtlá psala po celou dobu své literární innosti;

v Sebraných spisech jejích vyplují ti svazky (XXI.,

XXVI,. XXIX.), jež jsou doplnny ješt pracemi obsah-



lejšími. Ukázkou tchto novell jest v našem výboru

první práce její Dvojí probuzení.
Vzácné ceny umlecké jsou mezi pracemi K, Svtlé

její povídky staropražské. Svtlá se v Praze narodila

a byla již v mládí zasvcena do taj starých pražských

historií,|jež se tu od druhé polovice XVI II. století ode-

hrávaly v barokových palácích, stinných zahradách

i malých pízemních krámcích. Vdla o hybných silech

velkokupeckých dom, o fanatické víe vášnivých

jesuit, nekalých obchodech s náboženstvím i láskou, jež

se provádly za zavenými dvemi k vlastnímu prospchu

nebo cizí záhub; vídala ješt sama choditi na církevní

slavnosti nádhern vystrojené matrony, tžkopádné
byrokraty, švihácké jejich synky a unylé dcery; zažila

sama ješt náraz dvou svt v pražské spolenosti, onoho

starého bezduchého, jenž se opíral pouze o zavedené

ády, a]jnového, v nmž doutnalo tušení svobody sv-
domí a rovnosti všech lidí. A Karolina Svtlá zachytila

tuto starou Prahu, od josefínské po obrozenskou v ad
prací, z nichž ,,Zvonekovou královnu" a ,,erného
Petíka" lze postaviti "po bok ještdským jejím romá-

nm; drobnjší povídky vyplují VI., X. a XXVIII.
svazek Sebraných spis, v našem výboru jsou zastou-

peny Mladou paní Zapletalovou.
Zvláštní oddíl staropražských povídek tvoí ,,Ohlasy

z r. 1848""; Svtlá sama tento rok prožila, jeho události

se jí zdály ^dležité a psobily na ni tak mocn, že je

vylíila v nkolika obrázcích, do popedí stavících eské
tehdejší ideály; dobe je charakterisuje povídka

,,Z ovzduší bariká d".

Nejhojnjší však jsou její povídky T^^venkovské.

Svtlá každoron Jjezdila na Ještd, jenž jí dodával

tolik látky, že se k^nmu vedle svých hlavních román
i po nich vracela literárn znovu a znovu. Jednak si jako

v románech vyhledávala ze skutenosti nebo tamjších



povstí opt píbhy, jež mohla prosytiti vní neobyej-

nosti a záhad —- tak vznikla její ještdská romanetta,

zabírající XVII. a XX. svazek Sebraných spis a po-

vsti ještdské v XXV. svazku —• jednak však kreslila

život prostý s jeho každodenními radostmi a bolestmi, jak

jej vidla všude kolem sebe; povídky tyto jsou obsaženy

v VIL, XI. a XV. svazku Sebraných spis. Nejznámjší

z tchto povídek jest ,, Hubika", podle které El. Krásno-

horská napsala operní libretto B. Smetanovi; v našem

výboru jsou zastoupeny povídkou ,,P i š 1 a do r o z-

u m u". Ještdská romanetta a povídky K. Svtlé

doplují ješt venkovské obrazy, psané na základ

rodinných tradic z eskobrodská; vyšly v XXI II. svazku

Sebraných spis.

V posledních patnácti letech své tvorby K. Svtlá

si bedliv poala všímati veejného našeho života; jsou

to léta osmdesátá, kdy opt jako v jejím mládí byly

k nám uvádny cizí myšlenkové proudy, jež se obrážely

i v písemnictví, a kdy se již znan piostily v našich

zemích národnostní pomry. K. Svtlá, pvodn hol-

dující ideálm všelidským, odvrátila se od nich úpln,

zdrazujíc potebu práce národní, a tomuto pesvd-
ení dala výraz v povídkách, v nichž na úkor umlecké

ceny pevládá tendence, s jakou chce na tenáe pso-

biti. Svtlá se tu dotýkala etných stránek veejného

našeho života, v nmž chtla vzbuditi plodné a nezištné

národní nadšení, jaké znala ze svého mládí, z r. 1848.

V Sebraných spisech jsou tyto povídky sebrány ve svazku

XIX. a XXIV. a v pítomné knížce je z nich otištna

ukázkou Hospodská v Letovicích. Sem

patí i obsáhlejší práce ..Miláek svého lidu".

Tím nejsou ovšem práce K. Svtlé vyerpány; z ostat-

ního jejího díla mají velkou cenu zvlášt její U p o m í n-

k y, líící vrnými barvami ovzduší, ve kterém ro*stla;

jsou vzácným píspvkem k poznání staré Prahy, jež

Kar. Svitla, Výbor z povídek a vzpotuinek,
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tu jako v staropražských povídkách spisovateliných žije

se všemi svými starostmi a ideály, jsou dležitým pra-

menem pro pochopeni Karoliny Svtlé a zárove auto-

biografií vzácné ceny básnické. A podobn kniha

,,Z literárního soukromí", ve které vypra-

vuje upímn a oteven o svých literárních poátcích,

o snahách svých a své celé generace a rozhovouje se

zanícen o etných otázkách, týkajících se riašeho

písemnictví, nikde se netajíc svým úsudkem a vytyujíc

naší literatue cíle. k nimž podle nejlepšího jejího mínní

má smovati. Z obou tchto knih jsou v našem výboru

ukázky: z prvé partie o jejím otci, ušlechtilém muži

skvlých vlastností, jenž ml na svou dceru nemialý

vliv, a z druhé kapitoly o jejím vstupu do literatury,

který souvisí s velkou obrodou našeho písemnictví, pro-

vedenou družinou Hálkovou a Nerudovou, s obrodou,

na níž spolupracovala také Svtlá a o jejichž snahách

i obtížích zde vypravuje. Ob tyto knihy ovšem zaslu-

hují býti teny celé.

Krom toho Karolina Svtlá, jež v posledním ob-

dobí své literární práce tak drazn žádala národní a

výchovné innosti, sama se takové innost] vnovala,

neuzavírajíc se ped svtem k theoretickému ešení jeho

problém mezi tyi stny své pracovny; již v letech

šedesátých sympathisovala s nov založeným Sokolem

a od poátku let sedmdesátých stála v popedí našeho

ženského ruchu, majíc hlavní úast na založení praž-

ského Výrobního spolku, po letech radostn vítajíc zí-

zení gymnasia Minervina a provoláními, pozdravy atd.

pi '-ozmanitých píležitostech literárních a kulturních

vždy znovu osvdujíc svj opravdový zájem o otázky

národní.

Spisy Karoliny Svtlé jsou dnes majetkem národa

a patí k pilím naší literatury: je proto povinností znáti

je. Svtlá dlouho bude žíti svými temi ještdskými
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romány a romány staropražskými, do nichž vtlila, co

v ni bylo nejlepšího, a jež touce nejlépe Svtlou poznáme.

Ale ani její drobnjší povídky nejsou bez významu:
i v nich najdeme mnohou stránku, která nás upoutá a
svým umním nebo myšlenkou, i v nich jest kus života

našeho národa a jist mnoho duševního života autorina,

jejíž básnický talent zejména zde zápasil a probíjel se

k výšinám umní; a není nezají mavo poznati také jeho

hranice. .
^'»-.:

Pítomný výbor snaží se Karolinu Svtlou, z jejíchž

vrcholných dl tenái eské knihovny mli píležitost

poznati ,,Vesnický román"', charakterisovati a její lite-

rární práci pedvésti se všech stránek, tedy i podružných.

S tímto zetelem byl uspoádán. Proto jsou v nm
i ukázky obrázk z r. 1848 a povídek tendenních, jež

ovšem bylo možno s hlediska umleckého nahraditi

pracemi cennjšími, ale jež práv dobe vystihují ne-

bezpené úskalí, na nmž se ocitla znaná ást tvorby

K. Svtlé. Nebo teprve zná-li tená i tyto práce, po-

chopí umní, s jakým Karolina Svtlá dovedla napsati

své romány ještdské.
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DVOJÍ PROBUZENÍ.
(Z alniaiuicliu „Máje" na rok 1858.)





Na zámku Jarovickém.

Sestinko rozmilá!

Tu jsem! Tu jsem! — Co jsem se pv) tob natou-

žila, co se o tob nasnila, pírodo zlatá! —• Konen že

spoívám na tvých adrech, že slyším tlukot srdce tvého,

že cítím políbení tvé velé na horoucích tváích! —

-

Ach, sestinko, jen se na mne nehnvej, že se mn bez

vás tak tuze na venkov líbí! . . .

Dýchám s nadšením ten istý, erstvý vzduch

a jásajíc bloudím ve vonném, puícím houští, pátrajíc

po nejslinjším dítku jara, po violince modrooké! —
Tisícero radostí mn zde vykvétá pi každém kroeji! —
Jak ráda hledím na ty štpy oplývající kvtem, jak

sladce mn zaznívá sladké Šveholení ptactva, jak srden
se nasmji skokm bravu, dovádjícího po bujných,

pe^.trých luinách! —• Nic mn zde neschází, než Vy,

dobrouncí moji rodie, a Ty, pemilá má sestro — druhá,

pelivá moje matinko!

Nesmím býti nevdnou! Vy jste si páli, abych

v Jarovicích léto strávila, a strýc i teta jsou mou pí-

tomností tak blaženi, že pouštím všecken stesk mimo
sebe, oddávajíc se nejveselejšímu rozmaru.

Ale musím Ti pece vyznati, že rozlouivši se

s Vámi, jsem velmi, velmi plakala. Vrhala jsem se štkajíc

do koáru a štkajíc jela jsem celou Prahou. Ach, vždy
Vás tolik msícii neuhlídám, nezulíbám drahé hlavy

Vaše, a veír musím ulehnouti bez požehnání Vašeho!
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žádná milovaná ruka nepoznamená kížem svatým ped
usnutím elo mé!

Nenávidím od srdce to dusné, smutné msto, ty

tsné uliky, ta hluná námstí, ten vný ruch; zívám

pi vzpomínce na ten nepokojný a pec tak jednotvárný

mstský život; ale louíc se s Prahou, neubránila jsem

se pece bolestnému citu. Vždy byla kolébkou mou a

opatrovala první mé nejisté krky! Dala jsem jí

s bohem! rozžehnávajíc se s ní jako s vychovatelkou, —

•

trochu pedantickou, trochu suchopárnou, která bdíc

opatrn nad mládím mým, mne pece upímn svým
šosáctvím a kocourkovstvím nudila. S vlhkým zrakem

klonila jsem se s vozu, až mn ranní mlha pohled na ni

zahalila.

Vnady krajiny kolem mne se rozprostírající vytrhly

mne brzo z dumání. Slunko se tak jasn na mne usmí-

valo sté modré prhledné oblohy, že jsem nemohla odo-

lati; musila jsem mu zase vlídným úsmvem odpovdt!
Louky a kee pyšnily se sterým kvítím, potok rozpustile

hrel vedle silnice a bžel pede mnou, jako by mn
chtl ukazovat cestu. Všecko se tšilo a veselilo, jak

jsem mohla déle truchliti?

A jak se z pole povznesl skivánek vysoko, vysoko

do jasného blankytu, až skoro k tomu usmívajícímu se

sluníku, a jak v té skvlé závratné výši zapl svou

líbeznou píse o tichém svém štstí v zeleném osení:

tu jsem jinak nemohla, sestiko, a zazpívala jsem též

veselou písniku a tentam byl všecken plá a zármutek!

K emu také truchlit! Strýc a teta a snad ješt

nkdo mne tak radostn oekávají! Milují mne jako

dceru —• ano jako dceru! Vždy Vaše plány znám,
sestiko! Šeptali jste dost tiše o Alfredovi a o mn.
o výprav, o svatb, o lásce a Bh ví o em ješt; ale já

to pece zaslechla !

^
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Chcete, abychom se poznali — bratranec a já, a

milovali a vzali — není-li pravda, chytroušku? Nu,

uvidím, co se dá dlat; hodlám Alfreda milovat, mnoho-li

budete chtít, a chci si ho vzít — kdy já budu chtít.

Jak jsou ke mn laskaví, ti dobí píbuzní! Budu
jim ráda poslušnou, oddanou dcerou! Ale mj ženich

i n s p e zde není; neoekával mne tak brzo a jel z dlouhé

chvíle navštívit churavého pítele. Psala jsem mu z po-

msty, aby se pede mnou díve neukazoval, pokud

nebude jeho pítel úpln zdráv! —
Pedstavíš si snadno, že jsem po cest nemla dlou-

hou chvíli. Ped mým tlesným i duševním zrakem stíhal

jeden luzný obraz druhý a ze všech se na mne usmíval

život v nejspanilejší, nejvábnjší své podob. —'Jak
jste dobí, Vy všichni! Odchována jsem na srdci Vašem,

na srdci lásku otcovskou i mateskou pro mne chova-

jícím, a z tohoto nžného objetí mám pejíti do rukou

mladíka mne nade všecko milujícího! Ano, Alfred mne
miluje! Vidíš, nejenom Vy, i já mám malá, roztomilá

tajemství ! Tážeš se, jak to vím? Bože, vždy mn
to ekl, a jak pkn ekl! Jen se tak nediv! Což už nevíš,

že byl loni na prázdninách v Praze, a že pan president

dal jemu k vli bál? Pi kotilionu se mi ze svých cic

vyznal. Ach, to jsem se nasmála! Ale jak do jeho

dobrých modrých oí dv jasné slzy vstoupily, pestala

jsem se smíchem a dlala jsem honem vážnou tvá,

akoli mi to šlo dost tžce. Jaká je to podivná vc, ta

mužská láska! Nikdy mi nenapadlo plakat a vzdychat,

a pec mám Alfreda srden ráda. Ta mužská láska

musí býti jiná než ta naše. Co Ty tomu íkáš? Miluješ

svého muže také jinak než^on Tebe?

Alfred je jist pomilování^hoden; ze všech muž
se mi líbí nejlépe. Jak malebn dovede si svtlé kadee

uspoádat, jak obratn se pohybuje! Jeho odv je

vždycky podle nejnovjší mody; a jak dobe taní!
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Když jsme spolu tanili, to se všecky lornty na nás

obrátily a slyšela jsem dobe, jak si lidé povídali, že

jsme nejkrásnjší pár v celém sále! —• Ješt njaký as
mn dovolte skákat, bhat, dovádt; ach, chci toho

rozkošného života užít! Chci se smát, tanit, zpívat do

sytosti! Jsem tak ráda veselá; vždy je ten svt tak

pekrásný! Vypjím si potom ráda dstojný obhej,

zakaboním elo a chci se státi —• paní. Ano, mladou

paní! Jak to hezky zní! Budu nosit nejvkusnjší e-
peky a celý den budu cinkat klíi, aby každý hned

vdl, koho má ped sebou, a se klanl — mladé paní.

Tvá
Božena.

II.

Sestiko roztomilá!

Jarní vtík, ten šibal, odhrnuje záclony u mého
okna a vpouští mi potuteln do pokojíka zlatý slunení

paprslek. Kdybys vdla, jak dovádiv si poíná, jak

steštile mi bhá pi každém pohybu opony po papíru!

Honím ho nadarmo pérem svým, je nade mne rychlejší;

marn se snažím, pikouzliti ho na tento hebký aršík,

abych Ti jej odeslala co obraz života svého, který je

jasný a skvlý, jako svtlo slunka. —
Vidíš, sestiko, Tvé kázání pranic nepomohlo; již

zas blouzním, místo abych Ti dle pání Tvého cestu

svou i píchod a uvítání v Jarovicích obšírn popsala. —
Tvé rozmilé pokárání mého dtinství neuinilo, jak

vidíš, žádného jiného na mne dojmu, než že mám ^tisí-

cerou chu pokraovat, jak jsem poala. Vždy Ti povím,

co si vdti peješ — jen že Ti to povím dle svého

zpsobu!

Opustila jsi mne na silnici pohíženou v utšené
sny — ano snila jsem tak píjemn a sladce, že Ti to

ani popsat nemohu! Vidla jsem se nevstou v bílém
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atlasovém rouše, v dlouhém krajkovém závoji, a svží

myrtová koruna zdobila mé elo. Ach, Ty si ani nedo-

vedeš pedstavit, jak mi to slušelo! Svatební vnec,

uvitý jako diadém, k mé fysiognomii tak ss hodil, že

jsem se skoro sama do sebe zamilovala! Co teprv ekne
Alfred, až mne uvidí v svatebním tom šperku! Ale jen

si zas nemysli, že jsem ustavin o samém dtinství pe-

mýšlela —• chraniž Bh! Vím dobe, že mi je již sedm-

náct let a že se zmnit musím. Ach, jak jsem ješt ne-

dokonalá, nepokroilá, ' jak málo toho vím! —• Musím

se snažit vydobyti si, co mi chybí, a doufám, že se mi

to nejlépe v Jarovicích podaí. —• Hodlám získat od muže,

jehožto jméno zaznlo celou Evropou; uhodneš, že mlu-

vím o bývalém vychovateli našeho bratrance, o doktoru

Dakovi, jehožto uenost a pímá mysl mu tolik nepátel

nadlala, že se z profesury podkovat musil a ted sou-

krom na statku mého strýce jenom vd žije. Je prý

povolán do New-Yorku, ale Alfred ho tak vroucn prosil,

aby ho neopouštl, že doktor svolil a zstane, až ukoní

veliké filosofické dílo, o nmž práv pracuje. —• Obdi-

vuji se sama sob, jak jsem si všecka tato data pamato-

vala. Pak mi ješt jednou vyítej, že Ti všecko do po-

drobná nevypravuju! Byla jsem nesmírn zvdava na

doktora Danka; nikdy jsem ješt nebyla vidla proslu-

lého muže! Pemýšlela jsem ustavin, jak asi bude vypa-

dat, a umiovala jsem si, že na každé jeho slovo dbáti

budu.

—

-Jenom o to jsem mla strach, bude-li šupat,

jako všichni doktoi a profesoi, které znám! Ale pak

by bylo konec bývalo s mou touhou, poslouchati jeho

filosofické disertace. —• Šupák muž mi psobí kee!

Již byl veer, když jsem ped sebou spatila starý

Jarovický zámek. Vlídn mi kynul ze zelené houštiny

stovkých lip, a šedé vže jeho zaplanuly v nachové

zái zapadajícího slunce, jako by se i ony z mého pí-

jezdu tšily. —• Mocn se mne chopila touha po milých
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píbuzných — již již jsem chtla se vrhnout kolem krku

milované tetince, již již jsem chtla tisknout ruku

strýcovu, již již jsem chtla slyšet z Alfredových úst,

že mám nejkrásnjší oi ze všech dívek na svt —-^bez

dlouhého rozmýšlení skoím s vozu, a k velikému úžasu

koího bžím letmo úzkými, mezi polemi se vinoucími

pšinkami rovnou cestou k zámku, zanechávajíc dobrého

muže i s povozem osudu. — —
•
—

Bylo tak klidno a posvátno vkol. Sem tam se

ozvalo v mladém obilíku poplašené ptáe —• kee
a stromy naplovaly vzduch sladkou vní, prhledné
mráky táhly jako hejno labutí vážn a pyšn po modravé
obloze, zapyujíce se zponenáhla, když se pibližovaly

k zapadajícímu slunci. Zvláštní cit ovanul prsa má;
oekávání neho nevýslovného, nepovdomého znepo-

kojovalo mé srdce —• bylo mi, jako by mne známý a

pece nikdy neslyšený hlas toužebn z dálky volal —

-

jako by mne tam pod tou hostinnou stechou, v tom
temném ji obklopujícím loubí cosi tajemného oekávalo—

•

rozepiala jsem náru k zámku, nadšen volajíc: ,,Již jdu,

již jdu!" a okídleným krokem spchala jsem k jeho

starožitným, délkou asu zšedlým zdem. —

•

Ve stavení všude prázdno a ticho. Na dlouhých,

okrouhlými okny osvtlených chodbách nebylo živé

duše. Nevdla jsem, do kterých dveí mám vstoupit;

poslouchala jsem tu a tam, až jsem konen zaslechla

hlasy. Jdu za nimi a octnu se v malém pedpokojíku,
oddleném jen záclonou od komnaty, z nížto hovor ke mn
zazníval. —

• Odhodila jsem rychle pláštík a klobouk
a odhrnula tesoucí se rukou oponu z ervené dykyty. —

•

Ano, to byla ona, ta drahá teta, sedící tam u okna, vin-

ným révím zastínného! To její vlídná tvá, její milý
úsmv! A tam u stolku, k šachu naklonn — tam sedí

ten rozkošný strýek! Ba, to je tentýž strakatý župan,
v nmžto jsem se mu tak rozpustile vysmívala! Vida, jak
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je tvrdošíjný! Ješt ho neodložil! — A ten, co sedí na-

proti, to bude jist ten uený doktor! Zvdav upiala

jsem na svj zrak. Zatím co strýc si hledl strategic-

kých svých studií, pemýšleje, jakým tahem by odprce
svého nejjistji zniil, etl tento pozorn v náramném
foliantu. Smj se mi. sestro, mnoho-li budeš chtít; ale

první má myšlenka, když jsem ho spatila, byla: ,,To

je muž!" Slyším, jak se chechtáš. Odpustím ti to mile-

ráda, ale zstanu na svém, že nikdy ped tím jsem ne-

byla vidla lovka, pi jehožto spatení by se mne byla

tak mocn myšlenka chopila: ,,Ano, ten je muž!"

Vypadal na vlas tak, jak jsem si slavného uence
byla pedstavovala. erné, na zad sesané, sem tam
prokvetalé vlasy, podlouhlý, pyšný nos, jemná, vlídná

ústa — vbec v celé tvái znak pevnosti a ušlechtilosti.

Hledla jsem dlouho na nho. Jak se mi zdál starý!

Jist pes ticet rok. A jak trpící! To ml jist z tch
svých náramných foliant! Musím Alfredovi napovdt,
aby v nich ítal! Bože, jak pece uení lidé jinak vypa-

dají než my neuení! — Alfreda jsem nadarmo v pokoji

hledala; nebyl pítomen!

Mezi tím, co jsem si doktora prohlížela, cítila jsem

najednou, že mi vlasy poslušnost vypovídají. Jedna

jehlice po druhé vyklouzla mi —• nejspíše následkem

mého dívjšího bhu —• z vrko, a ty se pes mé na-

máhání, abych to pedešla, rozplítaly a rozvinovaly

s nepochopitelnou rychlostí, až konen celý mj vlas

jako temný, dlouhý pláš po ramenou splýval. — Považ

si mé leknutí! Darmo jsem se snažila, abych napravila,

co se více napravit nedalo, až náhlé moje hnutí pozor-

nost spolenosti na mne obrátilo. Všichni hledli s úža-

sem na tento neobyejný výjev. Zahanbená, zardlá

stála jsem bez rady mezi dvemi, a plna zmatku nad

svou neobratností pozdvihla jsem bojácn oi, kteréž

náhodou se potkaly s pohledem doktorovým. Co to
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to obdiv? — Nevím. —• Ale srdce mé poalo tlouci jako

v radosti a zas jako v žalu; plamen horoucí polil mn
tvá, oi mé se naplnily slzami a v nepochopitelném mi

rozpaku vrhla jsem se svojí radostn pekvapené tet

okolo krku. —-Pitiskla mne k sob, jakoby mne nikdy

více od sebe pustit nechtla. Radost mého strýce, jich

obou ke mn laskavost Ti ani popsat nemohu! Lituji jen,

že zde není Alfred.—• Pevn jsem si umínila, že jim stejnou

mrou splatím; že jim budu milující, oddanou dcerou!

Nadarmo jsem se potom ohlédla po doktorovi; pro

tento veer byl již pry. —• Ted víš všecko. Dobe, že

jsem u konce! Musím jít krmit své ptáky a zalévat

kvtiny. Nebožátka tak dlouho již ekají na tvou ne-

dbalou

Boženu.

lil.

Milovaná sestro!

Kdybys vidla ten rozpustilý potek, jenž pomnn-
kami vrouben pod mými okny bujnou loukou rozmarn
se plouží, vetkávaje v svží zele stíbrnou svou nit,

vidla bys odlesk mého žití!

Obsypána láskou a srdeností, jak on nžným kví-

tím, vinu se co vrný jeho obraz vesele a dovádiv tím

spanilým životem! — Užívám z plného srdce radosti kve-

toucí pírody, užívám pružných svých úd, jimžto

není žádný vrch píliš vysoký, žádná skála píliš píkrá.

Tším se z pevného zdraví, dovolujíc si nejpošetilejší

zábavy, nejodvážnjší kousky! Ach, stokrát za den

dkuji tomu dobrému Bohu, že mi jej daroval, ten krásný,

krásný život! Rci, co mne mže kdy potkat? Vaše láska

je bezpenou hradbou proti všelikým útokm. Vaše
starostlivost pevným štítem proti úkladm osudu! —
Vaše pée upravila již naped cestu mou; každý ka-
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mének, každý trn, každou žihavku jste prozeteln

z ní odstranili, abych po ní blažen a dstojn kráet

mohla po boku milého, od Vás mi vyvoleného druha!"

Vte, že budete s Boženou spokojeni! Nikdy, nikdy

Vás nadje nezklame! —• Co to mluvím o klamu? Jak
bych mohla kdy býti tak nevdnou, abych Vás zkla-

mala! Mn k vli nesmí ani nejmenší mráek zastínit

jasnost Vaší mysli! — Ach, jak je to lehké, býti Vaším

milákem!

Tážeš se, ím vypluji as. Vyznám se Ti upímn,
že niím! Nedlám pranic, co se v život prací nazývá. —
Vyšíváním jsem pohodila, jehly ztratila, a vlna a nit

ekají jako gordický uzel na me Alexandrv, jsouce

tak zamotány, že žádnému lidskému dmyslu se nepo-

daí, je vymotati. — Co to škodí? Vždy nemusím
nic pracovat; bohudíky, jsem bohatá! —• A moje studie?

Nudila jsem ^e jimi dost v Praze; ted jsem se jich úpln
odekla. Moje knihy dímají v knihovn pkný sen,

barvy a šttce odpoívají klidn ve skínce, jen péro

je pilné a moje nohy! —• Teta také íká, že se nepote-

buji niím namáhati; umím dost, abych ve spolenosti

nebyla zahanbena. Dovedu o všem obratn hovoit

a penz budu mít vždycky dost —• abych si mohla

dát posloužit. —• Strýc to také íká. —• Kdybys vidla,

jak pi takových hovorech doktor se tváí! Jako by mne
od srdce litoval — tak zasmušile na mne pohlíží! Jak

se mu za to v duchu smji!

Ti filosofové mají vbec divné zpsoby! Také

nechci o filosofii ani slyšet; co vidím doktora vždycky

tak vážného, jsem pesvdena, že tato roztomilá vda
pipraví lovka o všecku veselost.

Musím se ti ostatn vyznat, že se tohoto zádumi-

vého doktora trochu bojím. Nemá mne také asi tuze

rád; neb jak se naše pohledy setkají, tu je hned zas
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od sebe odvrátíme a zardíme se oba. On jist ze zlosti

nade mnou. A já? já sama nevím, pro!

Mne je zde plný dm! Tu škádlím na dvoe drbež,

na které si teta nemálo zakládá, i jásám radostí, sedne-li

si na mé rám njaká sivooká holubice. Podaí-li se mi

hodn vyzlobiti vládce a tyrana tohoto krákorajícího

pluku —• hrdinského kohouta, jsem šastná po celý den.

Hned zas bžím plenit luh a sad, a bda kvítku, které

všeten hlavinku z trávy vztyí! Musí býti mým!
Uviji z tchto sliných dítek jara pestré kytice a vnce
a zdobím jimi výtené malby a sochy salonu. Tato po-

zornost a úcta obrazm prokázaná pochlebuje nadmíru

strýcovi; objímá mne, vzdychaje: ,,Kéž by zde byl již

Alfred!"

Alfred pijde za nkolik dní; pítel jeho se uzdravil,

a dovolila jsem mu, aby již pišel. Potebuji stateného

spoleníka na výletech. Také si myslím, že se v jeho pí-

tomnosti budu tohoto písného doktora mén ostýchat! —
Nejšastnjší osoba na celé zemkouli je Tvá

Božena.

IV.

Drahá sestro!

Já dcko pošetilé! Jak jsem se kdy mohla domní-

vati, že v oku toho tvrdého muže leží nco jiného než

nenávist! Já marná, bláhová jsem vskutku myslila, že

jsem se mu tenkrát trochu líbila, když jsem s vlajícími

vlasy tak neoekávan se objevila! Ba astokrát, když
jsem ubhaná, zahátá do pokoje vlítla, vrhajíc se tet
k nohám a podávajíc jí pi tom kytici z vzácných, jen

na nejvyšších horách vykvetajících kvtin, zdálo se

mi, jako bych cítila velý paprslek jeho oka na svém
ele spoívati: ani jsem si oi pozdvihnouti netroufala —

•

— jak jsem se klamala! Kdybys vdla, jak on mne,
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Vašeho miláka, nenávidí, jak mnou od prvního oka-

mžiku opovrhoval!

Ach, plái pi vzpomínce na to, co ten nespravedlivý

ukrutník mn. Vašemu milovanému dítti, si íci trou-

fal — jen poslyš a polituj mne!

Vracela jsem se z lesa. — Kdybys byla vidla ten

krásný vnec z betanu, který mou hlavu ozdoboval!

Kdybys vdla, s jakou radostí jsem ho uvila a ve vla-

sech upevnila, tšíc se jako dít, jak se mn v nm
doma obdivovat budou — Ty bys jist soucitn se mnou
plakala, že se mi radost tak neoekávan zkazila! —
Na trávníku za zámkem provádl sluha mladého buj-

ného koníka. Srst se mu tpytila jako drahý aksamit,

híva mu vlála po štíhlém krku jako hedbávné tepení,

švarné nožky'pod ním jen jen hrály. —• Blížilajjsem se

k nmu trochu ostýchav; hladila jsem jej a lichotila

jsem mu, a hle —• dal si moje chlácholení líbit! Tu pro-

lítla mou hlavou myšlenka: Kéž bych na nm mohla

lett luinami a lesem! A pro bych nemohla? Trochu

jezdit umím, —- snad to pjde! Pemlouvala a upla-

tila jsem bojácného sluhu, slibujíc, že se ze všeho u pí-

buzných sama zodpovídám, a vyšvihla jsem se jeho

pomocí radostn na vraníka. Vykikla jsem plna bla-

ženosti, když jsem na nm sedla, a obejmuvši pyšný

jeho krk, pobídla jsem hlasitým voláním zvíe, nad

bemenem neoekávaným zaražené. K sebou trhl,

vyškubl se z ruky dozorce svého a uhánl velikými

skoky do pole. Jak to šlo pkn! íNebála jsem se ani

trochu, akoliv k více se mnou letl, než bžel. Sly-

šela jsem z dálky ustrašené volání tetino, vybízející lidi

mn ku pomoci. Smála jsem se srden, a dala jsem se

dále unášet svým sliným Pegasem. Tu popadla pevná

ruka za uzdu kon, jenžto se okamžit zastavil, jako by

byl poznal pána svého. Byl to doktor, který z daleka

celou tu vc pozoroval. — Byl ješt bledší než obyejn;

Kar. Svém, V\bor z povídek a vzpomínek. 3
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hledl písn, skoro hnviv na mne. „Neobdivujete

se mé srdnatosti?"' pravila jsem, skrývajíc pod rouškou

veselosti své dojmutí.
,
.Obdivuji se pouze Vašemu d-

tinství," odpovdl chladn, pomáhaje m.i s kon.

,,Jak? Mému dtinství?" tázala jsem se uražen. ,,Ano,

pravím dtinství, nechtje upotebiti písnjšího vý-

razu," odvtil v tom samém tónu. Nemohla jsem ani

sluchu svému vit! To mn ješt nebyl nikdo ekl! —

•

Diktátorsky podal mi rám. Netroufala jsem si vzpou-

zeti se mu. Kráela jsem vedle nho jako híšnice s vlhkým
zrakem, k zemi sklopenou hlavou. Co jsem to všecko od

nho na sebe slyšela! Jaké to stvoení líil ve Vašem
miláku! Hanil mou lehkomyslnost, s kterou dávám
život v nebezpeí pro pouhý rozmar. Pravil, že nevím,

jaký je to poklad v rukou rozumného lovka; že ten,

kdo ho neužívá s uvdomním, ho není ani hoden. Vy-
ítal mi mou nešetrnost k mým píbuzným, že polekavši

je marn, uvaluji následky svého nepedloženého kroku
na sluhu, o chléb ho pipravujíc. —- Mluvil o mých vlo-

hách, o mém duchu. Tvrdil, že pirozené dary své pro-

maruji; že plýtvám svým vtipem a svou energií, místo

abych jich upotebila k dstojným úkolm. I mé le-

nosti se dotknul a želel, že tak málo srdce své vzd-
lávám. —• Ale tu jsem se pece opela. Pipustila jsem,

že to nevím, co bych vdt mohla; ale co se týká mého
srdce —• to jist že není špatné. —• Ale marn jsem se

bránila. —• Dokázal mi, že tím ješt dobré srdce neosvd-
uji, lnouc láskou k Vám, kteí mne zasypáváte opt
láskou; že nejen má rodina, ale celý mj národ, ba celé

lovenstvo že má nároky na mj cit.

Ach, sestro, ukázal mi svt s nového, nikdy ne-

tušeného stanoviska! Lál mému pohlaví, ježto vzneše-

nou svou úlohu tak špatn pochopuje, a nestarajíc se

o pokrok duševní, jen malicherným híkám hoví. Horlil

proti naší híšné netenosti ke všem vyšším snahám,
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proti tupé naší lhostejnosti k nejsvtjším povinnostem;

žaloval, že tak málokterá žena svému vznešenému po-

volání porozumí, a že své rodin a lidem je tak málokdy
tím, ím býti jí od pírody ureno. — Mluvil tak ho-

roucn a drazn, že jsem cestu ustavin slzami kro-

pila. —• Nejdíve vel mi v srdci hnv proti jeho tvrdosti;

nenávidla jsem ho, že tak nešetrnou rukou všecky mé
chyby pede mnou odhaloval. Ale zponenáhla promnila
se moje hokost v obdivování s jeho velikodušnosti. —

•

Jak vroucn si pál pispívati, aby lovenstvo bylo

oblaženo; jak lnul k chudým, jak o tom pemýšlel, aby
jejich nešastný stav se jim usnadnil! —

• Povídal mi
o dívinách, ježto skoro ve dne v noci nad prací na-

hnuty sotva na suchý chléb si vydlávají; o ženách,

kteréžto jsou pinuceny dti své na celé dni opouštti,

aby výdlkem rodinu uživiti mohly; maloval život

jejich takovými barvami, že jsem si zoufale tvá za-

kryla, nechtjíc více slyšeti. O, nemla jsem dosud

pojmu, že taková bída, takové neštstí na svt jest!

Byl mi soudcem písným. Zpouzela jsem se dlouho,

uznat platnost jeho výroku; ale nadarmo. Hlas v mém
srdci ustavin volal: Má pravdu—• tys opovržení hodná.

Tvá smutná
Božena.

V.

Pedrahá!
Ponejprv ve svém život, že jsem celou noc pro-

bdla. — Probdla jsem ji v slzách a v bolestném pe-

mítání. On mnou opovrhuje a já zasluhuji stokrát jeho

hnvu! — Pi nm jsem promaila tolik nedl, v po-

šetilých hrách si libujíc! Žila jsem bez úelu, bez myšle-

nek, jako to ptáe tam na kvetoucí vtvi! Dala jsem si

lichotit, dala jsem se milovat, a jak málo jsem byla hodná

pokladu Vaší lásky! Pijala jsem ji s lehkou myslí, jako
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bych byla mla k tomu práva, nepomýšlejíc nikdy, zdali

tolik shovívavosti a trplivosti zasluhuji. Ach, bloudila

jsem v temnosti a nikdo mi nepovdl, kde naleznu

svtla! Pro, ach pro jste mi tajili stinnou stránku

života! Pro jste mi neokázali svt v pravé podob,
kouce: ,,Jdi, snaž se a trp s ostatními!" Pro jsem

mla býti výjimkou, pro má býti los mj nad Jiné

šastnjší? Což jsem lepší, ušlechtilejší než moji brati?

Nejsem lovkem? — Ach, to se zmnit musí! Nechci

se více sama ped sebou stydt, chci býti platným údem
lovenstva!

A vy mn musíte býti nápomocni ! Nesmíte více ve

mn vidt to blouznivé dít, ježto rozmary svými Vám
dlouhé chvíle krátilo, nýbrž podporujte svojí zkušeností

dve, slabé vdním a povahou, ale silné dobrou vlí
a snahou upímnou! — Nesmíte mi bránit, zaídím-li si

život jinak, než jste tomu byli až posud zvykli; ale

budte mi laskav nápomocni, abych si vydobyla, co

jsem od verejška snad na dlouho ztratila: úctu sama
ped sebou! — Jak jsem mohla býti tak zaslepena, že

vidoucíma oima jsem pec nevidla! Ne, nemohu si

nikdy prominout, že jsem tak lehce tkala tím životem,

honíc se za motýly zlatokídlými —• a tisíce úply pod

bemenem osudu svého! —• Odhodím daleko od sebe

všecken šperk, všecku nádheru! Veškeru marnost a

sobectví vypudím z tohoto lehkomyslného srdce. —
Nenávidím sama sebe stokrát více, než mne kdy doktor

nenávidt mže — opovrhuji sebou z celé duše. — Chci

napravit, co jsem provinila, stonásobnou snahou; chci se

uit, chci zkoumat, pemýšlet, pomáhat — a on, jehožto

blahodjná, nemilosrdná ruka strhla blmo s oí mých.

on mn musí býti nápomocným! —•

— —
-
—

•

Vstoupila jsem do pokoje tetina, kde se

obyejn scházíváme, oekávajíc netrpliv píchod

doktorv. Musila jsem s ním mluvit, abych se mu vy-
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znala, že pravdivost jeho slov nahlížím. Jako nesmírná
tíže leželo jeho opovržení na mých prsou; chtla jsem
mu íci, že je více zasluhovat nechci. —• Teta mne uví-

tala vlídn. Lekla se mé bledosti; znepokojovala se nad
mou zasmušilou tváí. Tázala se mne nadarmo, co mi
schází; vyhýbala jsem se urité odpovdi. Konen pra-

vila, chtjíc mne patrn rozveseliti: ,,Na druhý týden
jsme zvány, jak víš, na merendu. Je to originální nápad
baronky, že nám na jae chce zpsobiti masopustní
zábavu! Chci, abys vynikala mezi všemi odvem. Se-

stavila jsemi ti potajmu vkusný kostým, který se ti jist

líbit bude. Abych mráky s tvého ela zahnala, ukáži

ti závoj, jejž mi ped chvílí vyšívaka poslala. Bude
to koruna tvého odvu; je to mistrovské dílo. —• Jak se

tším, až t v nm uvidím!" Podala mi erný krepový
závoj, nadmíru umle a bohat hedbávím vyšívaný.

S jakým nadšením bych ho byla ješt vera pijala! —•.

Dnes hledala teta nadarmo v oích mých píjemného
pekvapení. Vrátila jsem jí jej skoro urputn. ,, Nikdy."

horlila jsem, ,,teto drahá, nemohu nositi nco, na em
lpí krev hotovitelky! Ach, kolik nocí 'nad tímto zá-

vojem probdla, kolik dní protruchlila! Nechtj od

netee, aby se zdobila slzami jiných, veselíc se, když
tolik jiných bíd a zármutku podléhá!" —• Teta stála

jako zkamenlá nad neoekávaným výbuchem mého
lidumilství. Znala mne tak hravou, tak nevšímavou;

nemohla náhlý obrat mého smýšlení pochopiti.

,,Ty jsi churava, dceruško?" pravila opravdu starost-

liv, ,,anebo t snad nkdo pohoršil?"

,, Nikdo mne nepohoršil, teto, ale sama na sebe se

hnvám, že jsem až posud tak tup hledla na život.

Ted vím všecko. Vím, co jiní trpí, pod jak tžkým,
nezaslouženým jamem tisíc nevinných, nebohých duší

vzdychá, nemajících jiné vady, než že se v chudob na-

rodily! Vím, jakých hích jsem v nepedloženosti své
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spáchala, promarujíc penz i asu v nejapných zábavách!

Vím, že nemám jiné zásluhy, než že jsem se narodila

v bohaté rodin; vždy v jiném ohledu nemám nejmenší

ceny! —• Ach, tetinko," pokraovala jsem. s rostoucí

vášní, ,,zbav mne, pro Boha, všech tch marných vcí,

všech tch mých zlatých šperk, hedbávných šat,

mých krajek a klenot! Pálí mne na svdomí! — Kup
mi plátné šaty a ulož mi nejtžší práce! — Chci také

jednou snášet zimu a hlad! Chci žíti bez radosti — chci

býti jako tisíce jiných, nade mne ušlechtilejších— nuznou,

nešastnou, pronásledovanou —• díve nebudu míti po-

koje. — Vezmi ten závoj, teto, nechci ho vidti, a vra
ho, vždy by zžehl mé elo, chtla-li bych se jím ozdo-

bit
!"

,,A ta nebohá pracovnice, oekávající ze svého vý-

tžku chléb pro sebe a pro dítky své — na tu zapomí-

náte?" ozval se za mnou vážný •— ach, dobe mi po-

vdomý hlas. — Polekaná jsem se ohlédla—• ml pravdu.

Co si ta nebohá žena pone, neprodá-li práci? Ach, ml
vždycky pravdu; a já? já budu vn bloudit! — Ne-

vdla jsem, eho se uchopit.

,,Co si mám nešastná poíti?" volala jsem se zou-

falým pláem. ,,V jakém hrozném labyrintu jsem se

to octla? Jak mám jednat? Co je dobré? Jaká cesta

vede k pravd?"
,, Dovolíte oddanému píteli, aby ji, jížto celý život

a veškeré své síly zasvtil, s vámi hledal?" tázal se po-

hnutým hlasem doktor.

Pekvapena jsem k nmu pohlédla. —• Ponejprv, co

oko jeho spoívalo na mn s výrazem klidné upímnosti,

co neodvrátil pi mém zpytavém pohledu zrak; ani ten-

kráte barvy nemnil. —• Jako bleskem roznítila se v mém
srdci nejneobmezenjší k nmu dvra; cítila jsem, že

mi chce býti skuten v život a smrti rádcem a pítelem

oddaným.
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..Chcete?" opakoval ješt jednou tónem nejsrde-

njšího pátelství.

„jestli chci?" volala jsem a proud slz zalil znovu

mé líce. „Kéž byste mne ml za hodnu pouení svého!

Kéž byste co nejdíve na má dtinství zapomnl! Vte,
že vás chci poslouchat, jako vás ješt nikdo neposlou-

chal! Chci se snažit ze všech sil, abych odložila a na-

pravila své zakoenné, dlouholeté chyby! Pomozte mi,

zapísahám vás, abych vzdlala svj rozum, osmlila

svého ducha, oistila své srdce! Slovm vašim budu

vit, jako písmu svatému; budu žakou vaší nejskrom-

njší, nejhorlivjší! Ach, mjte strpení, vy silný, slavný

muži, s dívkou, klesající pod nezvyklým bemenem no-

vých, ohromujících myšlenek, a podejte soucitn po-

mocné ruky, kde síly její nedostaí! Nemám, bohužel!

žádných pedností, žádných vloh, ni vdomostí, které

by mohly uitelovi úlohu píjemn usnadnit; ale cítím,

tím bute jist, v sob nekonenou touhu po dokonalosti

a lásku nevývratnou pro celý ten vznešený, tak dlouho

ode mne nepoznaný vesmír! Snad že srdce porozumí,

kam slabý mj duch nedostihne . .
."

,, Daíš celý svt láskou svou, zapomínajíc pi tom

úpln na toho, jemuž je jedinou hvzdou spásy, bez níž

nemá pro život ceny žádné!" zvolal bolestný hlas vedle

mne.

,, Alfred!" zavznlo ze všech úst v radostném pe-

kvapení.

Bylt to skuten Alfred, jenž, pronášeje tuto vý-

itku, k nohám se mi vrhnul. Vešel, aniž jsem si toho

byla ve svém dojmutí povšimla.

S pohnutím truchlivým do blouznivého jinocha jsem

se zahledla.

,,Zmnila jsem se, Alfrede," vzdychla jsem si, ,, ne-

mám více staré dvry sama k sob; nevím, budu-li ti

moci tím kdy býti, eho ode mne oekáváš."



32

„Tedy mne nechceš uiniti šastným?"

„Bh mne chra tak zlé myšlenky!" odvtila jsem

mu, všecka polekána vášnivým tímto výkikem jeho;

„nemohu pouze nikterak pochopiti, že by tak nedoko-

nalý tvor jako já mohl býti s to, aby kohosi oblažil. Ale

hodlám se polepšiti, a potom . . . budeme snad oba

šastni . .

."

,,Amen!'" pravila teta, objímajíc syna a mne se slzami

v oích, po emž se vrhl Alfred do nárue doktorovy.

Dlouho si jej pítel v objetí podržel.

Tento tak smutn zaatý den ukonil se píjemn.
Ponechala jsem si k pání doktorovu osudný onen závoj.

Sdlili jsme Alfredovi naši k sob antipathii, naši hádku
a konen —• naše smíení.

Doktor choval se k nám nadmíru srden, v pravd
otcovsky. Navrhl Alfredovi, aby zaídil veerní školu

pro dospívající dívky v Jarovicích, a hodlá mne prý

v krátkém ase tak vzdlat, abych mohla v ní vyuovati
S humorem u nho dosud mi neznámým sliboval, že

vychová Jarovicm statnou paní a velitelku. Blahý

rumnec obarvil pi jeho slovech Alfredovu tvá . . .

ale co se dalo pi tom v srdci mém? Jaký to tón plný

nepochopitelné melancholie zaznívá veškerou mou by-

tostí?

Božena.

VI.

Sestro!

O, poesie svatá, zlatý ty paprsku ze svt kouzel-

ných na vky ped smrtelníky ukrytých, ozvno ty ta-

jemná jakési sladké v ráji zpívané písn, kteráž dotý-

kajíc se temných skalin naší zem, budí v srdcích lid-

ských tisíce nadšených nadjí života jasnjšího, spani-

lejšího —- života to vného . . .
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Kladu hlavu na adra tvá, a dech tvj celuje moje
palivé elo; šeptám ti pohádku o svém srdci, a hle!

slzy tvé kanou na mé kadee —•
—

•
—

• jsem šast-

na! — —
Každá myšlenka, každý pocit,, celý mj nynjší

život je báse! —• V temnu les sedávám a roním slzy

nejsladší. —• Te mluv vaší rozumím, vy sosny k nebi

strmící, i lkáni vtru, jenž šumným kídlem pyšné hlavy

vaše k zemi sklání! —•
—

• 1 tvému mohutnému hlasu

rozumím, vodopáde ty pnotoký, hímající! Neumdlé-

vám v poslouchání nápv tvých velebných, vždy se

opakujících a pece vždy nových. —• —
• A ty, studánko

lesní, tajemným kapradím stínná, jakou to bajku

šplouchají tvé stíbrné vlnky?! Mne jí neošálíš! Vím
dobe, že ti ji vypravoval msíc! Vždy ji etl v uslze-

ných mých oích, když jsem k nmu zírala v tiché pl-
noní dob. —•

—
•
—

•

Dlouho jsem Ti nepsala, sestro.— Dnové uplynuli,—

•

uplynuly týdny, co péro mé odpoívalo —• nevdla jsem

a nevím posud, co Ti psát; a pece je to srdce moje tak

plno! Cosi cizího a pece známého, cosi sladkého a pece
tak nevýslovn bolného žije v mých prsou, zmáhajíc se

denn mocnji a mocnji, blažíc a znepokojujíc dny a noci

mé. —• Jsem šastna, a pece tak hoce o samot plái

a plaíc zase jásám! — Studuji, uím se, chci být pilnou

a pozornou, a pece se mi zdá, že není nic povšimnutí

hodného v celé pírod, než ta tklivá touha v mém nit-

ru! —' Nevím nic, neumím nic, a pec je mi, jako bych

byla pila ze zídla moudrosti. —• Pochopuji vše, rozumím

všemu —• je mi, jako bych znala osu, okolo níž se vesmír

otáí — jako bych vdla slovo, po kterém se udlalo

z tmy svtlo, ze smrti povstal vn se obnovující

život ! . .

.

Tys starší, sestro, a mne zkušenjší. Rci, ím to

je. že jsem si ted nepodobna? ím to je, že celá má by-



34

tost je zmnna? Ochuravla jsem snad? Ach ne, to

nemže být nemoc, co mou krev jaejším proudem žilami

pudí; to je nové, svžejší, jedin pravé žití! . . .

Ach, ty jitro ržoh'cí! Pro tam na východ tak záhy

zlatým prstem odhrnuješ hndý pláš noci? Pro mi

zaroseným okem již do okna hledíš? Jdi, vra se na

mlhové lžko své a prodli ješt tam za šedými horami!

Ješt mi neruš mj hovor s pítelkyní tajuplnou, temno-

hledou, s nocí soucitnou! —• Vždy peru její dosud mé
horoucí oi neochladila, ani mírem svým neovanula prsa

má! — Slyš slavíka! Z šera libodechého kee vznáší se

milostná jeho prosba k tob, žádajíc, abys zadrželo zlaté

svoje stely, až dopje hvzdám o svém stesku!

Prodli ješt tam za horami, jitro spanilé, nevni již

jejich skrán ržemi svými. —-Jen okamžik ješt prodli

a popej slavíku krátkou jen píse —• srdci mému krátký

jen — sen — — — —

!

Božena.

VII.

Sestiko!
Musím se Ti skuten obdivovati, jak jasn v mém

nitru ítáš! Znáš mé city mnohem lépe, než já sama.

Pravíš, že to láska k Alfredovi, ježto mne tak zmnila,

a dokazuješ mi, že od jeho objevení se v Jarovicích

vznikla velá náklonnost pro nj v mém srdci. Vím Ti

mileráda a jsem Ti povdna za objasnní mého dušev-

ního stavu. Vždy jsi manžela svého také tak horoucn
milovala; víš, jak tento cit se oznauje a vyvinuje. Jsem
pesvdena, že úsudek Tvj je pravdivý! —• Co jsem

Tvj dopis petla a promyslila, jsem mnohem upoko-

jenjší. Kdybych i já se klamati mohla. Ty se jist kla-

mati nedovedeš! Myslívám nkdy, že jsem pokroila du-

ševn za tch nkolik nedl, co mne doktor vyuuje; ale

hned potom pesvduji se, že jsem talc nezralá a d-
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tinská jako kdy jindy. Prosím, piš mi co nejdíve hodn
mnoho a rozlož a dokaž mi mou lásku k Alfredovi ob-

šírn a dkladn! Slyšíš?

O lásce Alfredov ke mn nemohu míti pochybnosti.

Jeho cit je tak zjevný, jen že se prudkosti jeho mnohdy
bojím. Je tak dráždivý. Jeho rodie ho zbožují, zbož-

ují i mne, vidouce jeho vášnivou ke mn píchylnost.

Každý jejich pohled je tiché žehnání. Kéž bych se vždy
v jejich blažených zracích sloniti mohla! Ne —• ne!

Mou vinou se radost jejich nezkalí nikdy!

Jediný doktor má moc nad Alfredovou povahou.

Co malé dcko vložil ho mj strýc do nárue doktorovy,

žádaje, aby mu byl otcem. Strýc za jakýmsi soudem,

od nhožto jmní mé tety záviselo, dalekou cestu konal.

Teta ho vyprovázela. Obávajíce se, že by malý Alfred

obtíže cesty nesnesl, svili ho mladíkovi, jenž sám sotva

meze dtinství pekroil, ale svdomitostí a ušlechti-

lostí vynikal. Znali ho od dtinství a neváhali mu svit
nejdražší svj poklad. Od té doby se oba od sebe ne-

rozlouili.

Kdybys slyšela Alfreda o nm vypravovati, jak velice

bys se potšila, že náš zkaceovaný svt ješt plodí

takových lidí. Veliký tento karakter, jehožto cenu denn
více a více poznávám, napluje mne hlubokou úctou. —
asto, peasto prolévám proudy horoucích slz pi vy-

pravování Alfredov. Jak se tší, že i já se ideálu jeho

klaním! Doktorova snaha pro mé vzdlání napluje ho

nevýslovnou" vdností, a co já teprv cítím pro muže,

jenž mn tolik hodin drahého svého asu obtuje! Snažím

se mu odmniti pilností a pozorností. Doktor nkdy
s podivením na mne patí, porozumím-li okamžit dosti

tžké vci, a s patrným zalíbením ítá pokusy mého

neobratného péra. —• Ráda bych Ti nco z nich zaslala.

ale doktor je vždycky bére s sebou do pokoje. Ani moje

kresliny a malby mn více nevrací. Jsem pesvdena,
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že je bud pálí nebo zahazuje; ale netroufám si mu o n
íci, práv že jsou tak nepatrné a ani nezasluhují, aby

si na n vzpomínal. —
Ve dne tkáme po luzích a lesích, sbíráme byliny,

nerosty, brouky, motýly, obíráme celou pírodu a od-

nášíme ji v pouzdrech dom. Veer rovnáme svoje

sbírky, a já si pi tom opakuji, co se mnou doktor za

celý den sdlil. Ješt nikdy jsem ani jedno slovo dokto-

rovo nepeslechla a asto opakuji celé vty doslovn tak,

jak jsem je od nho slyšela. Ale nejmilejší jsou mi chvíle

veerní, když doktor s námi vystoupí na pavlán, když

nejen o divech hvzdnaté oblohy, ale i o zázracích naší

duše, o hádankách našeho srdce k nám mluví okídlenou

mluvou, jížto nevládne již žádný smrtelník podobným
kouzlem jako on.

Poslouchám se zatajeným dechem, s tlukoucím

srdcem, s vlhkým okem. Je mi, jako bych zemi více

nenáležela, jako bych na cest k ráji vítzn se ohlížela

na zemi hluboko pode mnou ležící co tsné vzení, z n-
hožto se mj duch blažen vyšvihnul do démantových

výšin! A ten náš pavlán, sestro! jak ti jej popsat mám?
Pedstav si kus na zemi spadlého elysia! Skrytý ve vrchol-

cích mohutných strom, ustavin žalozpvem vtr
se chvjících, ozdoben vodometem, v jehožto tisícerých

slzách se zádumiv zhlíží msíc, ovnený nejvonnj-

ším kvítím celého svta: jesti pavlán ten nejpoetitj-

ším místem, které si fantasie utvoit mže. Zaznívají-li

v mou duši slova doktorova, plna vznešeného, dleži-

tého obsahu, dotýkajíce se jí zvukem žádnou hudbou
nedostiženým; vidím-li se obklopenu vším, co píroda

spanilého a krásného lovku myslícímu podati mže:
cítím, že žiji nejblaženjší okamžiky života. —• — Ach,

sestro, povz mi, má-li veliké, nesmírné štstí trvání?

Jediná kapka peluky v íši mých radostí je nepe-
možená posud antipathie doktorova ke mn. Nkdy
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vystoupí po dlouhých pestávkách dosti nápadn.
Nikdy mn nepodá pi našich procházkách ruku; nikdy

mi není pi vylézání na píkrou skálu, pi peskakování
potoka nápomocným. Alfred ani ostatní toho nepozo-

rují; ale mn neušlo, že se všem podobným píležitostem,

prokázat mi pozornost a ochotu, vyhýbá. — Pedeví-
rem se tak podivn ke mn choval, že jsem celou noc

plakala. Teta vypravovala o blízkém mém satku s Alfre-

dem jako o vyjednané vci. Doktor i já jsme se za-

rdli. Musím se ti vyznat, že mne to vždy mrzívá, na-

ráží-li nkdo na mj pomr k Alfredovi v doktorov
pítomnosti. Chceš-li vdt, pro, musím Ti odpovdít,

že nevím! Ješt více se podivíš, eknu-li Ti, že mám temné

v sob vdomí, že ho to zrovna tak mrzí jako mne. —

•

Neklamu se, jsem tím jista! Opt bys marn se mne
tázala, pro. Snad myslí, že jsem pro Alfreda tuze ne-

dokonalá; ba zajisté, že si to myslí, proto se také vždy

tak hnviv pi tom zapaluje. —• Tohoto dne se nic

nedailo; nadarmo se snažil Alfred oživiti hovor usta-

vin klesající. Mj jazyk byl jako podvázaný; nemohla

jsem utvoit souvislou vtu, a bylo mi poád, jako bych

mla k doktorovi jíti a ho odprositi —• za jaké však

provinní?

Ani na pavlán jsme nevyšli. — Nadarmo jsem e-
kala na vlídný od nho pohled pi rozlouení. Dal mi

dobrou noc s týmž nepochopiteln>m výrazem v oku,

jako pi prvním našem setkání. —• Ach, tento pohled —

•

stál mne celé moe hokých slz!

Božena.

VIII.

Sestro!

Nedle utonuly — dlouhé, trapné nedle v oceánu

asv! Snad jsou tomu i msíce, co se ruka má péra

nedotkla, co jsi neobdržela známky života od své Boženy.
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Pravím: snad; nebo jsem jich nepoítala. —• Celé vky
utrpení leží mezi posledním mym dopisem a tmito i^ádky.

— Nemj to za marnou chloubu, eknu-li, že mezi tisíci

sotva jeden tvor duševn zakusil, co sestra Tvá. —

•

Vz, že Ti dnes nepíše to blouznivé, marné dcko, které

jsi tak vroucn milovala, lahodíc jeho rozmarnému po-

ínání; dnes k Tob mluví zralá, vážná žena! Dospla
jsem brzo. — Milovala a trpla jsem, a tžce vydobytý

znak lidskosti zdobí ted mé zkrvácené elo. —• Domní-

vali jste se, že hlavnice mne drží v krutých vazbách,

a strachovali jste se a oplakávali svého trpícího miláka.
—

• Tžší bemeno leželo mu na mladém srdci než tlesná

bolest; strašnjší jsem vedla boj než s nemocí tla,

hroznjší ptku mi bylo podstoupiti než s neduhem
zdraví podkopávajícím. Vaše tak opatrované, tak

chlácholené dcko zápasilo mezi citem neodolatelným

a mezi povinností! —•
—

•

—
•
—

•
—

• Byl veer —• nikdy mn ho nepipomínej,

sestro, slyšíš — nikdy! •— Byl veer! Nikdy nemla
krajina toho lesku, kvtiny té barvy, slunce zapadající

rumnjší záe. Veer byl a já, stojíc na pavlánu, jsem

snila. Snil kdo sladeji nežli já? Vtík pohrával v mých
kadeích, pohrával v listech strom, v kalíšku kvtin,

napluje prsa má sladkými vzdechy.
—• — Hlasy zavznly — —• byl to doktor, vracející

se s Alfredem ze spolené procházky. —• Alfred byl truch-

livý, mlenlivý; doktor naopak byl nevyerpatelný ve

vtipech na mou romantickou o.-amlost. Odpovídala

jsem vesele. Tu se Alfred náhle ke mn obrátil. ,,Víš,

že doktor hodlá navždy do Ameriky?"' pravil bolestn. —
Bylo mi, jako by mn byl nkdo me do srdce vrazil; —

•

neodpovídala jsem. —' ,,A tak sám a sám chceš pod-

niknouti tuto dlouhou nebezpenou plavbu, sám a sám
bez pítele, bez druha chceš žíti a umíti v cizí vlasti?"

žaloval Alfred, více a více dojatý. ,,Béeš-li si to tak
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k srdci, že jedu sám: ožením se," žertoval doktor. —

•

— Mn se zatoila hlava. — Vidla jsem ji ped sebou,

tu družku jeho milovanou; její rusé kadee splývaly

svdn na snhobílý krk, blankytné její oi se milostn
usmívaly, toužebn vztahovala nžnou ruku po nm——!

Ne, ne, ty rusalko zlatovlasá, není tvým a nikdy
tvým nebude! Co ty chceš v srdci jeho? Co ty víš o duši

jeho? Jsi ty dítko jeho ducha, napájel t svými slovy,

probudiv t k pravému žití? — Neodpovídáš? Jdi,

nebohá, a vzdal se na vky! Ty mu nejsi niím! Ty jsi

nežila jeho dechem, ty jsi nemyslila jeho vlí — ty mu
nikdy družkou býti nemžeš. — Jen já, duch z jeho

ducha, myšlenka z jeho myšlenky —•
—-já mám právo,

abych sdílela s ním strasti, utrpení, bolest —- — Mne
zasvtil ve vznešené své zámysly, mn ukázal poklady

svého nitra.— Já vím, pro co žije, jáspji s ním k jednomu
posvátnému cíli. —' Kdo mu porozumí v tomto tupém
svt? —• Kdo ho ocení, pochopí? Kdo ho miluje jak já? —

Ano. já jej miluji a nikoho mimo nho! —
Jako bleskem mne 'projelo toto poznání — ne-

vdla, nevila jsem td^dfíve; ale ve chvíli, kde jsem

vidla, že ho pro vždy ztratit mohu — v té chvíli jsem

se více klamat nemohla, že jediné on je mou spásou,

že bez nho žíti nemohu. —•
—

- Neslyšela jsem Alfredovu

odpov, ale doktorv hlas mne opt k sob pivedl. —

•

,, Klameš se, Alfrede," pravil; ,, která as dívka by mne
dosti milovala, aby mn k vli opustila vlast, rodinu —
všecko, co jí až posud drahé bylo, a v cizí zemi jen pro

mne živa byla?" —• Kdybych byla vidla ráj ped sebou

otevený a Bh sám mn byl pravil: ,,Nevejdeš, pozdvih-

neš-li k nmu oí svých!" byla bych vnou blažeností

pohrdla a pece se potopila v jeho planoucí, tázav na

mn spoívající zraky; jen jediný okamžik, jen ma-

likou, kratikou chvileku jsme si okem v oko patili,

a pece jsme si všecko, všecko povdli! —•

—
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Jako plamen projel tento pohled mou celou bytost;

ztrnulá jsem v nevýslovné, nikdy netušené blaženosti —

•

on mne miloval! — Podpírali jsme.se oba o zábradlí

pavlánu, kloníce oba hlavy ve vonné koruny strom —

•

nemluvili jsme k sob —• k emu? —-
—

'

Na rumné obloze vycházel Hesperus, hvzda lásky.

—
• Slavík poal v houšti svj milostný žal — vlnky vodo-

metu ply sladkou píse, jedna druhou celujíce — celá

píroda byla velikou milostnou básní —• láska byla

všude: ve tpytu hvzdy, v jemném vání vtr, v dechu

snivých kvtin —• všude. —•
—

•

Zapomnla jsem, že žiji; cit osobní se vytratil náhle

z mých pojm — nemyslila jsem více pro sebe; cítila,

dýchala jsem jím —-jen on byl. —• To mé sobecké,

malicherné j á zmizelo, bytost^má se stala atomem jeho

bytosti —- umela jsem svtu! —
Teta, obávajíc se k vli mn noního vzduchu, volala

nás do pokoje — uposlechli jsme mechanicky. —
Vešla jsem jako snící do komnaty lampou ozáené.

Sedla jsem k pianu, bloudíc chvjící se rukou po kláve-

sách. On sedl v nejtemnjším kout; nemohla jsem ho

vidt, ale cítila jsem, jak jeho pohled horoucí mj obli-

ej celuje.

Srdce mé poalo tlouci, závra zmocnila se mé
hlavy. —•

—
• Ostatní vedli jednozvuný hovor — sem

tam se prohodilo slovíko —• konen umlkli. —•
—

•

Alfred vstal. ,,Na je noc tak krásná?" pravil.

,, Použiji jí k procházce; beztoho jsem dnes tak podivn
rozladn, snad mne osvží." Teta mu svdila. Roz-

žehnav se s rodii, blížil se k mému sedadlu, chtje mne,

jak obyejn veír, v tvá políbiti. Naklonil se laskav
ke mn —

• procitla jsem ze svého opojení. Nesmírná

úzkost mne pojala. Zdálo se mi, že tímto políbením spá-

chám svatozradu, nevrnou se stávajíc nejsvtjším svým
citm—-uhnula jsem se dotknutí jeho úst jako uštknutí
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zmije; v nejvjším rozilení jsem zvolala: ,, Nikdy,

nikdy!"

Alfred stál jak omráen. Konen se vzchopil a se

zoufalým vykiknutím skoil ze dveí. Jeho staí rodie
za ním.

Jako socha z mramoru stála jsem, k svému místu

jako pimrazena, oekávajíc z jeho úst ortel smrti nebo

života! — Stál pede mnou, bledý jako mrtvola; tahy

jeho ušlechtilého oblieje byly vnitním bojem sta-

ženy — nemohl mluviti. Konen poal, ale hlas

jeho nepocházel z prsou živého; znl jako umírajícího

poslední šepot:
,,
Jednou," pravil tiše, skoro nesrozumi-

teln, ,,jste se mne tázala po pravé cest. Dnes se já

táži vás, jakou cestou vyjdeme z tohoto hrozného blu-

dišt? Která je ta pravá?" — ,, Která je ta pravá?"

opakovalo sto bs v mé hlav. ,, Která je ta pravá?"

šklebilo se na mne ze strašných, nikdy nevídaných

tváí. .Pokoj se se mnou toil, plamenný proud

vystoupil od srdce k mozku, stav bh myšlenek, oudy

moje strnuly, zoufalost pojala mou umuenou duši

a bez sebe klesla jsem na zemi. —

•

Jak dlouho jsem ležela ve mdlobách, kdo

mne vzkísil, í to obliej se v mém strašném šílení

nade mnou klonil, í to slzy smáely má líce — to nevím.

Ležela jsem bez vdomí, procitajíc vždy na okamžik

a klesajíc opt v náru bezpamti! — Dlouho

jsem nedovedla myslit; nemohla jsem sa. upamatovat,

co se bylo se mnou dlo. Ale moje srdce mlo lepší

pam; proudy slz jako led studených kanuly mi lez-

dky po tvái. — Konen jsem tetu poznala. — V-
dla jsem všecko. Podala jsem jí mlky ruku, její ra-

dost byla nesmírná. Povídala mi, jak dlouho ležím,

jak nebezpen jsem stonala. Vidla jsem, že mj
výbuch proti Alfredovi mla za poátek nemoci. Ne-

byla jsem pravé své. city v nemoci vyzradila - -

Kar. Svtlá, Výbor z povídek a vzpomínek. 4
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to bylo všecko, co jsem si vdt pála. — Padla jsem

v úplnou bezcitnost; nevšímajíc ú zevnjšího svta,

zanášela jsem se tím horlivji vnitním. J ediná myšlenka,

nevývratná mn vidina, mne pronásledovala, aniž bych

se jí ve dne v noci byla sprostit mohla. ,, Která je ta

cesta pravá?" — Mám se oddat citu svému, anebo

mám své povinnosti zstat vrna, vyplujíc nadje

a pání své rodiny? Co je to cit? Svatý dar pírody,

zákon, rukou Tvrce hluboko v nitro naše vrytý! —
A co je to povinnost? — Ustanovení lidské -— šablona

pedsudkem lidským pistižená, podle které se city

naše spravovat mají; a které srdce se jí brání, hájíc

posvátné své právo, to se zavrhne, rozšlápne.

Rodin mé se líbí, abych se spojila s mužem, je-

mužto peji jako bratrovi, ale v nmžto hlasu není,

pi kterém by struny srdce mého souzvun zaznly.

Jen jeden se jich dotýká mistrovskou rukou a vylu-

zuje z nich nápvy, nad kterými andlé v nebi plesají——
tomu vnovati život, sluje u Tebe, ukrutná rodino,

híchem, pestupkem povinnosti, kterou Ti jsem dlužná.

— Velikou žádáš odmnu za to, že jsem v ln Tvém
vznikla, že jsi mne tch nkolik let mého- života chrá-

nila! — Dokud Vaše plány neruším, dokud nevystou-

pím proti úmyslm Vašim, jsem Vaší milovanou híkou,
jejížto pošetilým nápadm lichotíte. Ale jak bych samo-
statn jednati chtla dle posvátného práva, odeknete
se mne, proklínajíce odpadlici, jejižto památka bude

na vky vymazána z Vašich ader. — Co mi mže po

Vás býti — po Vás, kteí mi lásku svou prodáváte

za celou blaženou budoucnost mou? — Za kusy mého
srdce dáte mi po kapkách své náklonnosti, a prodejné

své požehnání mn díve neudlíte, dokud Vám ho ne-

odkoupím citem, zoufanliv z úpjící duše vyrvaným.
Odíkám se Vás. — A ty, mladíku slabý, co ty ode mne
chceš? Pro mn lásku svou vnucuješ? Chceš mne za
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družku svého života? Jak jsi nedozíravý, jinochu, že

nenahlížíš toho nemožnost! Polož ruku na moje srdce;

cítíš tam to jaré vlnní? Je ruka tvá dosti silná, aby
burácením jeho vládla? —

•

Nejsme si sourodí, Alfrede! Nemžeš býti vdcem
mým, chod sám ješt po vodítku života! -- Jako své-

hlavé dcko se držíš mé ruky, chtje mne tvrdošíjn

za spolenici her svých, však vz, že tob k vli se ne-

odeknu vzkisitele své dímající duše!

Písnou, dobroinnou rukou mne ze spánku sm.rtí-

cího probudil; bez nho bych byla utonula ve víru vše-

dnosti. — Híšn ležely ve mn ladem nejvznešenjší

dary božské —• rozum a cit. Chtím své marnosti jsem

žila, malichernostmi smšnými jsem drobila sílu svého

ducha! — Jím jsem procitla, jím jsem se uvdomila, jím

— jedin jím ve mn povstala snaha se zmnit. — Se

smlým elem mohu íci: Zmnila jsem se! — Jeho pohled

mn to ekl stokrát, teba ústa jeho nemluvila! —

•

Co by z té mé duše vyvedl, kdyby mu vládnout

jí dopáno bylo! Pod rukou jeho je pružná a poddajná;

slovo jeho je s to, ji roznítiti k nejvtším skutkm,
a já ráda podstoupím smrt za myšlenku, jeho dechem

v ní oživenou!

Nemám více slýchati jeho hlasu? Nemám více

hledti v oi záící svatým ohnm lidumilství? — Nemám
kleeti u jeho nohou, ssajíc v sebe slova vného života?

A pro?

Pi takových myšlenkách zatemoval se opt mj
duch; bledá, zkrvácená žena, stojíc u postele mé. mn
kynula, slibujíc mi v objetí svém poklid a zapomenutí.

Samovražda se ukázala mému strhanému zraku

jako jediný prostedek, abych vyvázla z tohoto kru-

tého zápasu. — Stokrát jsem se. jsouc nepozorována,

chtla vrhnouti s okna; stokrát jsem vztahovala ruku

4*
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po nožíku, nedaleko mne na stolku ležícím — ne — ne,

nesmlo to býti — on by mne byl ml za mrzkou. — —
Na Vás, na Vás jsem si nevzpomnla. •—
Ach, jak jsem se sama sob zdála býti ohavnou

v chvíli, kde zas náklonnost má k Vám se v srdci mém
nepehluiteln ozývala. Vinila jsem se z nej-

ernjší nevdnosti, opovrhovala jsem sama sebou,

cítíc se jeho, ach, zas jen jeho nehodná! — Což mne
k svtu již jiná páska nevázala než tento nevýslovn

drahý muž? — Vaše láska. Vaše trplivost a shovívavost,

jižto jsem jen v chvílích šílenství zapírati mohla

což již z mé pamti zmizely? Což jsem stokrát sama
sob nepislíbila, že Vás nikdy nezklamu, nikdy ne-

zarmoutím, že vyplním všecky ve mne složené nadje
radostné? Vždy hodláte jen mé blaho upevnit. Že se

mýlíte v prostedcích, že vidím jinde své štstí, než

tam, kde Vy mi je ukazujete — •— mžete Vy, ušlechtilé

duše, mohu já nebohá za to!?

A Alfred, ten upímný druh mého mládí, Alfred,

který veškeré nadje svého života ve mn zakotvil,

který mne miloval i s chybami a vadami mými, ím si

zasloužil moje výitky? Alfrede! Nebohý Alfrede!

Jeden z nás se obtovat musí — kdo to bude? Kdo?
Kdo jiný, než ten silnjší.

Což jsi se za mne modlit zapomnla, sestro, že

Bh nemá milosrdenství se mnou?
Nesmím na Tebe myslit, vznešený obraze; nesmím

si pedstavit, že nebezpeí T oekávající sdílet nebudu.

Ach, nesmím pomysliti, že mi dopáno není, abych stála

po Tvém boku v zápasu života, abych chránila svýma
prsoma Tvé tlo, krvácela z ran. Tob urených, žijic

a umírajíc pro Tebe. —
Modli se, sestro, modli!

Každý den mn pinesla teta vonnou, spanilou

kytici — dar Alfredv. — Ach, odpus, Alfrede, že
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V porosených kalíšcích kvt jsem jen jeho vidla! —
Vždy jsem poznala kvtiny z pavlánu! Hledala jsem

v nich stopu jeho pohled, ohlas jeho slov. Celé dni

jsem sedla s tváí v kytce schovanou; zdálo se mi, že

jeho ruka, spoívajíc na mém ele, v nm mírní bolestný

tlukot odpuste mi poslední mj hích!

Byl opt veer — opt krásný veer. Msíc mi do

okna svítil jako starý vrný pítel. — Pistoupila jsem

ponejprv po nemoci k oknu, ale jaká to v pírod zmna?
— Což se zmnila jako já? Trpla jako já, že jaro z niv

jejích zmizelo, zahlazeno jsouc zádumivým jesenem? —
Také-liž ona sestárla a nejen mé srdce? Také-liž ona

pohbila své kvty a z ader jejích se vyhostili slavíci,

proto, že jim rže uvadly?

Táhlo mne to k ní; chtla jsem s ní si požalovat,

s ní si zaplakat. Hledala jsem nco, ím bych hlavu

ped noním chladem zachránila; vytáhla jsem ze skín
onen erný, skvostn vyšívaný závoj — první to pásku

mezi mým a jeho srdcem. Zahalivši se v nj, spchala
jsem tiše po postranních schodech do zahrady. — Ach,

jak byla zmnna ta jindy tak kvetoucí, ptaím zpvem
rozkošn oživená zahrada! Houští pusto, jako po vy-

mení; na pšinách si divoce pohrával vtík se svadlým,

šustícím listím; sem tam se zatpytila na holém kei pozdní

kvtina, truchlíc nad osamlým svým životem; potok

valil zádumiv své kalné vlnky — pomnnka mu byla

dávno odumela, a ted nikoho neml, komu by byl svil
bol a radost svou. — Kráela jsem dál a dále. Bylo

mi, jako bych musila jaro najíti a vrátiti mu žezlo kve-

toucí, aby jím vládlo, usmívajíc se z tisícerých kvti-

nových oí. — Snad jsem myslila, že se také do mého
pustého srdce vrátí? Kdo ví?

Dvovala jsem si více, než mé síly staily. Sotva

jsem as pl hodiny v zahrad bloudila, a již nohy pode

mnou klesaly. Pod skupením blokmenných bíz mn
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kynulo mechové sedátko; prodlela jsem dlouho na nm
v bolestném dumání. Chladný vítr vanul stromovím,

nut mne konen mrazivým svým dechem k návratu.

Odcházela jsem smutn. Sotva jsem byla sto krok
udlala, zpozoruji, že jsem závoj ztratila. Vrátím se,

hledajíc úzkostliv drahý svj klenot. Ale jaká to po-

stava se tam pod bízami pohybuje? Což nejsem sama
v zahrad? Kdo, všemohoucí Bože, kdo tam ztracený

mj závoj k ústm tiskne, sto — a stokrát ho celuje?

Ach — byl to on! —
Omdlévajíc podpírala jsem se o kmen stromu; srdce

mé tlouklo tak mocn pekvapením radostným, jako

by bylo chtlo z prsou mi vyskoit. On mne ješt milo-

val! — Tu pozdvihl hlavu, zraky naše utkvly v sob,
hledli jsme si zas okem v oko jako tenkráte, když na

rumné obloze nad námi hvzda lásky zaplanula — za-

šla! — Urputný vítr podzimní uchal dnes naše vlasy. —
Naše pel ledy se v sob zakotvily jako pro vky; etli

jsme jasn v srdcích — byli jsme oba spokojeni s tím.

co jsme v sob nalezli. Oba jsme se usmívali. — Ach,

kdybychom byli celé moe nej trpích slz prolili, byli

bychom mén trpli, než pi tomto úsmvu! — Již jsme
se jeden druhého netázali, která cesta je ta pravá —
vdli jsme to oba. —

Jak dlouho jsme se v tomto slastném a strastném

pohledu kochali, to nevím. Zvuk volajících hlas nás

probadil. Vztáhla jsem ruku po svém, mn ted dvoj-

násobn drahém závoji. Chvíli, ale jen chvíli váhal;

konen mi ho podal co obraz našeho temného osudu. —
Náhlou myšlenkou jata, roztrhala jsem ho rychle ve dv
ple — podávajíc mu tesoucí se rukou jednu polovici.

Vášniv se jí chopil a za adra ji schovávaje, pravil

temn: ,, Dopejete mi, abych mu zvstoval, že budete
jeho ženou?"
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,,eknte mu, že budu jeho, kdy si páti bude," —
odpovdla jsem pevn. Odvrátili jsme se od sebe bez

žehnajícího slova, bez ruky podání, bez posledního

pohledu a rychle jsme se každý v jinou stranu

vzdálili.

Co Ti dále povím? Probdla jsem na sedadle celou

noc — louila jsem se sama s sebou. Hledla jsem

s hokým pláem za tou blouznivou, nadšenou dívinou,

která s puklým srdcem se unášela z oboru žijících do

íše stín. — Nemohla jsem se seznámiti s tou bledou

postavou, odíkající se všeho osobního blaha, která nyní

její místo zaujímat bude mezi Vámi. —
Tu povstal ruch na dvoe. Tajn se vyvedl k

ze stáj. Slyšela jsem tiše hovoit. Konen cválal

nkdo dušeným krokem ze vrat — na vky za ním se

zavírajících. Odcházel. — Dlouho jsem poslou-

chala dupot kon v dálce se ztrácející, pronásledovala

v duchu osamlého, mlelivého jezdce, ustavin se

vzdalujícího. —
Tato noc nemla konce. —

•

První paprsky slunce naplnily svtlem mou kom-
natu a srdce mé klidnjším pocitem. — Bylo dobojo-

váno. — My jsme silnjší než Vy; proto musíme nésti

vtší tíže života. — Alfred by byl podlehl i rodie jeho —
k emu bychom byli tak toužebn pravdu hledali, když

bychom, poznavše ji, nebyli ji též konali? ^—
^ Jen ta láska

je pravá, která se odíci dovede — vše ostatní je slepé

sobectví, chtí! —

Nkdo bojácn zaklepal. Byla to teta s Alfredem

— s tím nebohým Alfredem, který ve své štstí už

ani vit neuml. — Pohnuta vrhla jsem se na jeho

tlukoucí prsa. a srdce mn pekyplo soucitem! — Pi
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Šlechetném píteli, k nmužto jsme lnuli oba stejnou

láskou, jsem mu slibovala, že mj cit k nmu nebude

bledým stínem, nýbrž živým, erstvým pramenem. —
Jste spokojeni se svou Boženou?



MLADÁ PANÍ ZAPLETALOVÁ.





bedla v arkýi postilu na klín. Jaká to byla ale

postila! Rozené knžny zajisté nemly stkvostnjších

pro nábožné svoje rozjímání. Ped každým výkladem
stkvl se obraz malovaný na pd ist zlaté. lovku
na n patícímu bylo, jako když vidí ped sebou otevený
ráj: tu sbory andl jeden spanilejší druhého, na harfy,

flétny a malé bubínky hrajících, tam zas Kristus Pán
v blankytném plášti jedna zlatá hvzda, jak trní mezi

apoštoly, a tu Panna Maria sjezulátkem v náruí v kruhu
všech svatých muedlnic, které za víru Kri-^tovu blažen

krev svou vycedily. Vru, neb>lo lze cosi krásnjšího,

cosi velebnjšího si pomyslit nad svatou knihu tu, a ne-

mohlo býti pochyby, že by ten, kdož by se s onou velou
myslí v ní probíral, jak náleží k Bohu se povznášeti, za

krátko sám svatým státi se musil ... a pec . . .

Pála si postily takové od té chvíle, co dlíc jako

strávnice v kláštee Uršulinském v Praze, poprvé u paní

abatyše ji spatila. Obdržela ji vzácná paní ta od pana

arcibiskupa samého za zásluhy, kterých si byla dobyla

pi vychování dvou jeho neteí onomu klášteru sv-
ených.

Nalezla postilu mezi svatebními dary. ím by ji

nebyl chtl manžel potšiti! Všecky hvzdy byl by

s nebe snesl, kdyby to bylo možno bývalo, za to, že se

snížila ozdobiti jeho dm leskem své krásy, svého šlech-

tického erbu, svých velkopanských zpsob. Velice,

velice si na ní zakládal. V celé Praze nebyl snad žádný
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muž tak hrdý na svou cho jako František Zapletal,

a to vším právem. Jak byla krásná! Vyrovnala se všem
tm svticím v postile vypodobnným. Jak spanile se

jí blely líce v rámci vlas ernjších nad peru kosovu!

Nebyly chrpy tak modré jako oi její, vždy napolo

skryté hedvábnými tásnmi jejích dlouhých as. Jak
hrd se jí klenulo elo nad útlým nosem, a což ta ústa

nad zralou malinu rumnjší a vábivjší! Když se

vztyila, každý sám sob vedle ní malým a nepatrným se

zdál, a když promluvila, každý umlkl nevda, co by jí

odpovdl, tak s vysoká na vše pohlížela a o všem po-

jednávala.

I páter Teofil asto ped ní onml, jak teprv

ostatní, manžela jejího nevyjímaje; ba práv ten vlastn

nejastji ped ní se zamlel nevda kudy a kam, a Te-

reza by se byla mnohdy nejradji do myší dirky skryla,

tak ji tížilo vedle ní vdomí její nicoty. Ó ona jediná

z celého píbuzenstva souhlasila se satkem tím, ne-

unavujíc dokazovati staré paní Zapletalové, že jen

taková nevsta nade všecky ostatní vynikající se hodí

k synovi jejímu, jenž byl v oích Tereziných zas nej-

pednjším mezi všemi muži.

V hloubi alkovny bylt pes sedadlo pehozen

skvostný sobolový kožich pivokovým atlasem pota-

žený, na nmž byl položen bílý klobouk, dlouhým pérem

ozdobený, v nichž byla mladá paní Zapletalová dnešní

nedli ve chrám Svatovítském na Hradanech všecky

zraky k sob obracela. Ped chvílí se byla odtamtud

z požehnání vrátila, a Tereza, pipravujíc práv v ku-

chyni svainu, ntfmla dosud asu vci ty ukliditi.

Nenosívaly tenkráte ješt paní mšanské na klo-

boucích péra jako ted, byla okrasa ta považována za

výsadu dam od stavu. Avšak mladá paní Zapletalová

na základ svého panského pvodu dala si pece jen péro

na klobouk pipevniti, teba nebyl její muž než bohatým
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máslaem, jenž provozoval obchod v dom svém na

Uhelném trhu. íkalo se tam za starodávna ,,u lilie",

pozdji ,,u Toínských'-' dle nkdejšího majetníka jeho,

zámožného to mšana, jenž byl zárove komoím
zemských desk pro kraj Plzeský, 2 jehožto rodu po

peslici Zapletalové pocházeli. Ml František tedy

také ponkud vznešenjší krev v žilách a nebyl toho tak

zcela nehoden, že se mu dostala skutená šlechtina za

cho, jak by tomu byli mnozí rádi chtli.

Schváln si ted tak zasedl v erné manchestrové

kazajce a zelené aksamitové ,,vídece", s nimiž byl

doma nerozluitelný, jako tehdáž ješt každý ádný
a usedlý živnostník, vedle do jídelny k velikému stolu

uprosted ní, aby dvemi otevenými do arkýe na

cho vidl. Melt na nm ped sebou položenou desku

ze deva lipového úhledn pracovanou, jako kída b-
lounkou, na níž vždy v dob té, totiž v nedli po slovu

božím, spoítával tržbu pedešlého téhodne a porov-

nával s výdajem, který ml zaznamenaný v sešit po-

nkud umounném a zamaštném. Piln vysypával

na desku tu z pytlík z režného plátna peníze, jež na-

rovnával dle mny jejich v hromádky a spoítav obnos

každé z nich, nartal jej pak hrubou tyhrannou tužkou

do své knížky, naež jejich obsah pohbíval do veliké

truhly ke zdi pipevnné, plné kožených vak, co do

každého z nich náleželo: sem tolary saské, tam kížové,

zde zas mariánské, do jiných opt dvacetníky, desetníky,

dobré krejcary, šajnové krejcary, stíbrné grošíky a

ptníky, dvougroše, groše, trojníky a co bylo ješt

téhož asu mezi lidmi v obhu. Práce ta mladému Za-

pletalovi nad každou jinou milá byla. Tšilo jej sledo-

vati od nedle k nedli vzrst jmní svého, sledovati,

jak píjem pevyšuje výdaj poád utšenji a utšenji,

a kochati se pi tom v plánech do budoucnosti velmi

smlých.
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Co byl ženat, ješt radji v klidných sváteních tch
hodinách takto se zamstnával, zvedaje z houfu penz
ped ním ležících každou chvíli pohled vedle do arkýe.

To se samo sebou rozumlo, že musilo býti nejsvtjší

snahou jeho, jakmile prostedky jeho dovolí, pikoupiti

k své vinici za Strahovskou branou a k svému dvoru

na Brandýsku panství, krásné, veliké panství, hodné,

aby nazvalo cho jeho paní svou. Pak se zhostí obchodu

a všeho, co k nmu náleží, a bude se na vyšším míst
ucházeti, aby na nj pešlo jméno i erb zesnulého strýce

Toínského. Zajisté se mu to podaí, když penz šetiti

nebude, a pak teprve bude u nho vše v poádku a on

náležit spokojen.

Obíraje se dnes zvlášt živ píjemnými myšlen-

kami tmi, znova upel pohled na cho. Zdálo se mu to

jen, neb byla skuten dnes bledší než obyejn? Byla,

ale slušelo jí to. I to jí slušelo, že zrak tak unyle do

knihy v klín upírá, že rukou tak mdlou v ní obrací listy,

do nichž se nkdy zahledí zpsobem takovým, že se

podobá, jako by duch její o tom neml ani vdní.
Najednou se jí svezla kniha k nohám na aksami-

tový koberec, a hlava jí klesla na lenoch kesla. Opt
se zalíbením na cho svou pohlédl; myslil, že usnula,

jsouc unavena svou poutí hradanskou. Avšak když

pozoroval, že dlouhou, dlouhou chvíli sebou ani nehnula,

ba ani víkem netrhla, tu se zarazil a konen i vzchopil.

,,Terezo!" zvolal, ,,kde jsi poád? Terezo! poj
pec a pihlédni k milostivé své paní tet."

V postranních dvíkách jídelny objevila se v pro-

stém odvu domácím mladá dívka, z jejížto útlé, hezké

tváe pohledly k nmu skromn a ostýchav oi jako

dvé fialek.

Mladý Zapletal ukázal jí polekaným posukem do

jizby. Spativši tam jeho cho jako sochu z bledého

vosku na sídle jejím nataženu, zlehounka vzkikla; avšak
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rychle poskoila do alkovny, kdež sáhla do skín, na

níž se pnula pozlacená Trojice svatá pod poklopem

sklenným a v níž chována byla domácí lékárna. Ucho-

pivši z pihrádky jednu z lahviek tam postavených,

ocitla se letmo vedle omdlelé a poala ji kapkami z ní

kísiti.

Manžel jí nepomáhal. Pikroil volným krokem
k lenošce, kdež zstal nepohnut státi a maje, ruce v kap-

sách, opakoval s tváí ustrašenou a podivenou: ,,Co se to

dje? Co se to dje?"
,,Není to dnes ponejprv," šeptala Tereza chvjícím

se hlasem, ,,již nkolikrát takovým zpsobem pozbyla

vdomí."
,.To není pravda," zavrtl hlavou, jako by byl mohl

odporem tím pípad ten odiniti.

..Bohužel, je to svatá pravda," úzkostliv jej ubez-

peovala Tereza navlažujíc stále sílícím mokem skrán
mladé paní.

,
.Zakázala mi však pod ztrátou své mi-

losti, abych se o tom ped nikým nezmiovala. Nemže
mne viniti z neposlušnosti, když jste dnes toho svdkem
sám, milostivý pane strýku."

,,Co tu dlat? Co tu dlat?" rozpait opakoval

manžel zaražený; ale zas nepohnul pi tom ani prstem,

maje ruce stále v kapsách schované.

,, Nejlépe by bylo poslat pro pátera Teofila. Ten bude

zajisté vdt o rad."
,, Rychle tedy pro pátera Teofila, a pijde ihned."

naizoval mladý Zapletal, avšak ješt s místa se nehnul,

aby nkoho z eládky poslal pro toho, jehož rady a pi-

spní byl žádostiv u choti tak náhle a záhadn ochu-

ravlé.

Bylo Tereze samé vypravit pro knze posla, když

milostivá paní teta konen s hlubokým povzdechem

opt krásné svoje oi otevela a ona si troufala za tou

píinou na okamžik ji opustiti.
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slyšel od znalc o skíni v rohu arkýe umístné, aby
v ní ukládala svoje klubíka hedvábná, pásma zlatých

a stíbrných nití, jakož i zapoaté práce runí, v nichž

byla umlkyní vynikající. Avšak žádný pedmt se

nevyrovnal provedením a skvostností pihrádce zav-
šené nad skíní pro její knihy modlitební. Podobala se

gotickému chrámu, taktéž z ebenu, ze slonové kosti

a zlata. Ostatní nábytek v jizb arkýové rozestavený

bylt sice vkusu více mšanského a zvyklostem stavu

toho pimenjší, avšak taktéž velice dkladný, ze

vzácného deva vyrobený a drahými látkami povle-

ený.
I tu neshledával nejmenší vady, která by byla

mohla na cho nepízniv psobit a mysl její rozladit. Vše,

na co si vzpomnla, mla po ruce. Zrcadla ve zlatých

rámcích, ozdobné stolky plné úhledných híek, skle-

nné schránky s cenným nádobím pro každou potebu
vznešené dámy: vše to štde kolem ní nakupeno. I jal

se zpytovati svoje svdomí, zdali snad v jiném ohledu

nedostál slovm k ní promluveným, když ji po oddav-

kách sem zavedl, praviv k ní:

,,Zde jsem ti uchystal místo, pedrahá, odkud nám
všem i celému domu jako královna naše veleti budeš.

Každé pání tvoje bude nám rozkazem a jiná zde ne-

budiž tvoje práce ni starost, než abys pání takových

co nejhojnji si vymyslila, a já zase nebudu znáti mi-

lejší práce a starosti, než do jednoho ti je vyplniti."

Na to k ní zavolal Terezu, kteráž se k její ruce na-

klonila, políbivši ji, a nebyla povinna tak uiniti, neb

byla sestenicí mladého Zapletala, dcerou vlastní sestry

matky jeho, tedy te i sestenicí její. Vedle toho pro

churavost staré paní již dávno jí byly sveny klíe

z celého domu.

,,Tereza bude plnitelkou rozkaz tvých," dále k ní

pravil, .,a budeš-li míti ve všední den, když m obchod
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vždy k domu poutá, kamsi prvodkyn potebí, neb

nechci, abys ve vycházkách ti píjemných k^vH mn
dost\'málo se obmezovala, tož ti bude vždy k službám."

Tereza byla sice v oích jeho tvorem zcela všedním,

zavadil o ni jen tehdáž myšlenkami, když zavadil o ni

i zrakem; nahlížel ovšem nutnost ženštin, které kuchají

husy, nadívají holuby, válejí nudle, chodí po dom
se smetákem, avšak pece se mu nevýslovn protivo-

valy, a jen takové, jako cho jeho. nad obyejností ži-

vota planoucí, byly u nho pravými ženami, lásky hod-

nými to bytostmi. Le co se rozkazu toho týkalo, nemohl
Tereze upíti dvtipu. Konala povinnost u mladé jeho

choti nejen náležit, nýbrž skoro vzorn, což ovšem
nikdy ped ní uznati neráil, nezapomínaje, jaká propast

zeje mezi ním synkem to domácím, a jí, chudou, z mi-

losti v dwnš chovanou píbuznou bez vychování jem-

ného a vzdlání vyššího. On sice také práv zvláštním

vzdláním se nehonosil, nenavštvoval jiného uilišt

než farní školu u Dominikán a nikdy nebylo slyšeti, že

by tam byl nadáním nad jiné žáky vynikal; ale jemu
nebylo uenosti potebí, vždy ml peníze, ano nejen

peníze, nýbrž mnoho penz.

Nemohl si tedy již jiného pedstaviti, než že An-

dla ochuravla, ponvadž jí není domácí strava po chuti.

Ale vždy si mohla poruit, kdykoli se jí zlíbilo, teba
v polách dne, smažené kuátko, neb koroptev, i tenou
buchtu neb koblihy a cukrovinky všeho druhu, ihned

by se byly všecky ruce v kuchyni hnuly, aby se jí co

nejrychleji dostalo, po em touží. A že by se jí snad

nedostávalo odvu stavu jejímu pimeného? Vždy
mla hedvábných šat tolik, co duha barev, i vše ostatní,

co k nim náleželo. ím déle mladý Zapletal takto roz-

jímal, tím více mu zstával rozum státi.

,,Mám za to." ozval se konen knz po dlouhé za-

myšlené pestávce, .,že postrádá mladá paní zde upro-

sí
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sted msta asi své klášterní zahrady, erstvého tam

pímo z Vltavy vanoucího vzduchu a procházek se spolu-

žakamiJveselými mezi kvetoucími stromy a kei. emuž
všemu od dtinství uvykla."

Rtoma mladé paní to trhlo, jako by chtla zatajiti

trpký úsmv.
.,Za tou píinou by bylo snad stavu jejímu pim-

eno, kdyby se. jakmile jaro se oteve, na nkolik nedl

odsthovala do vašeho dvora; ty Brandýské lasy svd-

ily by jí nade vše."

Andla vztáhla rychle, skoro zdšen proti knzi

ruku.

,,Vždy na svém nestojím," chlácholil ji knz.

,,Vím, že mladé paniky nerady od svých pán manžel
se odluují, aby se jim mezi tím jiná do srdéka nedo-

stala."

František Zapletal vypukl v hluný smích. Pochle-

bovala mu dminka pátera Teofila. Necítil se uraženým,

že každý rys Andlin ted jevil pohrdání, vždy by bylo

neslušno pro ni bývalo pisvditi k takové dmince;

bylo to zcela v poádku, že se upejpala.

,,Pi stesku by ovšem ani lesní povtí její slábnoucí

síly neosvžilo," dodal páter Teofil, .,ale za to tím

uritji musím státi na tom, aby aspo za každého

jasného sluneného dne Zí^poato bylo s výlety na vaši

vinici, jest tam na výšin za Strahovskou branou nad

míru zdrav položena a tak rozsáhlá, že poskytuje

krásných procházek hojnost. Ráno tam dejte, pane

Zapletale, mladou paní dovézti a k veeru si pro ni

dojedte."

Mladá paní zavrtla rozhodn hlavou.

,,To také býti nemže," zašeptala, a její bledé

líce peletl náhlý rumn.

,,A pro ne?" doléhal knz.
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Neodpovídala, stále jen hlavou záporn potásajíc

a poád temnji a temnji se zardívajíc.

..Hádám, že Andla proti vyjížcfkám tm celoden-

ním se vzpouzí." konen mínil mladý Zapletal, ,,že by

jí bylo perušiti svou pobožnost."

,,
Jakou to pobožnost?" s úžasem se tázal domini-

kán. ..Vždy se mi o tom posud nezmínila, že by jakousi

zvláštní konala."

Andla sklonila hlavu hluboce k prsm, a opt bylo

manželu za ni odpovdti.
..Chodívá každý den na Hradany, bud na desátou

neb odpldne na požehnání, nkdy dvakrát denn: ráno

i odpldne a dosti možná, že se tmi cestami v každém
povtí schvátila."

..Dvakrát za den na Hradany?" opakoval knz
ješt] více podiven. ,,Za jakouto píinou tolik horli-

vosti? Jaká to nábožná povinnost vás pudí práv do

onoho chrámu, od bytu vašeho tak odlehlého, dcero

milá?"

Hrd vztyila Andla elo.

,, Povinnost pomodliti se s králem mým nynjším
i budoucím a s dcerou svatých muedlník Ludvíka XVI.

a Marie Antoinetty, aby zavítal mír do naší nešastné

vlasti, a oni k spáse Francie opt a navždy zasedli na

liliový její trn, na který jen jejich rod má práv po-

svátných, nepopiratelných!" odvtila pízvukem slav-

ným, hlasem dojatým a tesoucím.

Všichni na ni s úžasem pohlédli. Takovou ji žádný

z nich neznal, nevyjímaje pátera Teofila, jenž by nebyl

nikdy ekl, že jest schopna takového výbuchu vášn
a že srdce její pstuje takové city a upomínky.

Knz opt dlouho se odmlel, než odpovdl:
,,jest to velmi chvalitebné, že chováte úctu tak

velikou k nešastné rodin panovník z krve bour-

bonské, která byla nucena vzdát se nejen trnu, nýbrž
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j všech na nj nárok. Dlá vám est, že se tím pidržu-

jete pikázání, zajisté vám daného otcem vaším, jehožto

pedkové náleželi vždy k nejstatenjším strážcm trnu
jejich. Avšak nutno upozorniti vás, že povinnost ta

píliš horliv konaná jest na újmu povinnostem vašim

ostatním. Má manžel váš právo, žádati si na vás, abyste

zdraví svého bedlivá byla a ho nezarmucovala, což by
bylo na úkor zas povinnostem jeho. S myslí sklíenou

by nemohl obchodu svého náležit dbáti."

,,Kdyby Andla do opravdy stonati mla. vše ale

vše by m na tom svt omrzelo," vzdychl si František

tém plaky, a Tereza, pohlédnouc na plná hoe a

soucitu, poala si utírati oi, z nichž se jí vyinuly slzy

proudem pi tomto jeho vyznání.

,,Však ona dlouho stonat nebude," potšoval je

knz. ,, jestliže si skuten ublížila pobožnostmi onmi,
tož puste strach, že by tak nadál inila neb initi chtla,

mimo sebe."

,,Jak to ráíte mysliti velebný pane?" tázal se

František nadjn mezi tím, co upela Andla skoro hro-

zebn planoucí zrak svj na knze, s nejvtší dychti-

vostí naslouchajíc, co pronese.

,, Bývalý francouzský král Karel X. se synem svým,

vévodou z Angulému, a jeho chotí," s drazem ozna-

moval knz. ,, kteí po pádu Bourbon do Prahy se

uchýlili, hodlají dle verejších novin za píinou cholery,

v našem mst vzdor všemu zapírání úad se šíící,

vyhledati si jiného podnebí, kdež dosud hrozný ten

host se neobjevil, a pesídlí za tou píinou nejspíše do

Gorice."

Výkik z úst Tereziných byl ozvnou jeho slov.

Zas ležela Andla natažena na aksamitových, znakem
markýz z Mont Or ozdobených polštáích lenošky

bez dechu a hnutí jako obraz z bílého vosku.
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III.

,,Tedy i stonat mu zaíná, ta cizaka, ta hrdo-

pyška?" kižovala se stará paní Zapletalová, když Te-

reza veer téhož dne na skok k ní se podívala, jak bylo

mezi tetou a neteí umluveno, co se František oženil

a matka jeho od nho skromn se odsthovala do zadní

ásti domu, aby šlechtické své nevst v niem nepe-
kážela. Bylo by se staré, choré paní, která žila tiše a bez

okázalosti jen dobroinným skutkm svým, píliš .stý-

skalo, kdyby jí nebylo popáno bývalo vymniti ped
usnutím nkolik dvrných slov a stesk s Terezou,

k ní jako k vlastní matce lnoucí.

,,Páter Teofil ubezpeuje, že choroba ta dlouho

trvati nebude," potšovala ji Tereza, upravujíc pi tom
peliv prachové podušky pod hlavou její. ,,Radí asté
vyjížky na vinici, kdež na erstvém vzduchu prý brzo

pookeje."

,, Uvidíš, že bude chtíti k píkladu svých vrstevnic

do njakých lázní, kdež utratí za nkolik nedl sta, ba

tisíce," obávala se stará paní. ,,Mj ty Bože! což jsem

Ti po celý život svj dosti pokorn nesloužila, že na syna

mého dopustirs osud takový? Že's dopustil, aby pod

krov náš poctivý zavedl ženu, která ani náležit nezná

jazyk náš, která má jiný mrav, jiný obyej než my,

která nemá ani o tom zdání, co jí initi náleží v hospo-

dáství mužov? Vždy neví, co to kuchy, sklep,

špižírna, peslice; co je živa na svt, nemla v ruce ni

mchaky ni cihliky . .

."

,,Ale, paní teto, vždy toho nemá potebí," Tereza

rozilenou staenu krotila. ,,Mže dát vše za sebe

udlat; manžel její má tolik, že toho ani nepocítí a ra-

dostn jí malikost takovou obtuje. Za to umí, co

žádná hospodyn stavu našeho neumí, ímž jej v té
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míe oblažuje, že mu vedle ní jako v nebi bývá. Jen

byste ho mla vidt, když sedí proti ní, jak se mu oi
svítí pýchou a štstím, div že je na ní nenechává. Proež
puste, paní teto, všechen .zármutek mimo sebe! Po-

sloužíte svému zdraví lépe, budete-li se tšit vdomím,
že by František váš žádnou ženu tak milovati nemohl;

a ona toho také zasluhuje. Kdybyste ji slyšela ke kytae
zpívati, zajisté byste zaplakala dojetím, jak František

pokaždé si zapláe, a kdybyste se chtla jednou podívati

na její vyšívání, tož by vám bylo se piznati, že žádný

malí ve svých pracích toho nedokáže, co dokáže ona

na hedvábí zlatými a barevnými nitmi A jaké zná vy-

rábt krajky! lovk myslí nejinak, než že vidí ped
sebou pavuinu krásn vzorkovanou. Umí svými jehla-

mi, dráty, háky a klubíky arovat."

,,Ó, že umí arovat, o tom jsem pesvdena,"
vzdychla si stará paní. ,, Pipravila m kouzly svými

o jediné dít, o syna nade vše milovaného, který vždycky

ke mn stál, avšak státi pestal, co jsem mu odmlou-

vala, aby si ji nebral, že k nám se nehodí, a ni štstí, ni

požehnání do domu našeho za ní se nepisthuje. A také

se nepisthuje! Neodmlouvej mi, dve, neodmlouvej,

cítím to zde v tom starém srdci svém, v nmž mi podal

František koeny života satkem svým, že dn mých
zde již na mále, slib mi radji, když vše jej opustí, ty

že ho neopustíš nikdy."

,,Ale, paní teto," zaplakala Tereza, rovnž dojata

pedtuchou mateské své vychovatelky, jakož i žádostí

její, ,,neoddávejte se pec takovým myšlenkám truchli-

vým o brzkém svém konci a obavám tak hrozným o osudu

na syna vašeho ekajícím."

..Vidím, že mi nechceš slíbit, eho na tob si žádám,"

citliv stará paní prohodila. ,,Inu ovšem, vždy nemžeš
vdt, kdy se ti nkdo naskytne, koho bys mohla mít
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ráda, a jenž by t udlal vlastní svou paní. Nechceš

být vázána slibem takovým."

Prudce hlavou potásajíc Tereza položila ruku svou

na ruce tetiny.

,, Nikdy, nikdy nebudu nkoho tak ráda míti, aby

byl s to odlákat m z domu toho a m odcizit vdnosti
vám a synu vašemu povinné!" zvolala s neomylným
pízvukem pravdy a srdenosti pesvdivé. ,,Bez roz-

mýšlení vám mohu slíbit a také slibuji, že dokud mne bude

míti syn váš zde potebí, dokud on sám odsud mne
nevypoví, domácnost jeho tak ráda, vrn a svdomit
spravovati budu, jak jsem se tomu od vás piuila."

V tichém žehnání položila stará paní Zapletalová

ruku na sklonnou hlavu upímné netee. Vdla,
že to, co jí slibuje, také do posledního dechu svého

plniti nepestane.

,,Když s' chtl František vzíti ženu, která niehož

nemá, pro si nevzal aspo tebe, Terezo, která jsi pec
také k svtu podobna a vedle toho vše to umíš, co se

na jeho hospodyni sluší a patí," pála si stará paní

s více upímností než útlocitu nepozorujíc, jak Tereza

pi slovích tch sebou trhla a k srdci si sáhla, jako by

jí byla o n náhle zavadila žhavým železem.

Tžce oddychujíc nebyla dívka s to na slova ta od-

povdti a odmítnouti, co v nich pro ni trpkého a poko-

ujícího spoívalo, a nkolikrát chvjící se rty otevela,

aby se o to pokusila.

,,Všude ml páter Teofil šastnou ruku," dodala

stará paní, nemajíc podle všeho tušení, co v nitru netee

její se dje, ,,jen u nás jako družba se neosvdil --- ale

práv rnn na mysl vstupuje, že se u mne píliš dlouho

obmeškáváš; možná, že ta fiflena tam naproti si vzpo-

mene ješt jednou za veer ten omdleti, aby muže

zamilovaného hodn postrašila a takto na nm vynutila,

po em práv marnivé srdce její prahne. Mohl by t
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František pohešiti, na nás ob se rozhnvati a po našich

veerních schzkách by bylo amen, ímž bych pišla

o jedinou radost svou."

Tereza tet neodporovala. Byla ráda, že ji propouští,

když s ní zavádí dnes tak podivné hovory. Mlky jí

políbila ruku, mlky zmizela ve dveích, dotýkajíc se

stále posukem tak bolestným srdce svého, jako by je

mla skuten žhavým železem popálené.

IV.

Kivdila stará paní Zapletalová páteru Teofilovi,

považujíc jej za jediného pvodce synova satku, jenž

jí byl v každém ohledu na nejvýš proti mysli.

Rozhodnul se František, že nebude-li slena Andla
z Mont Or chotí jeho, navždy panicem zstane, než

se mu s láskou svou svil, za prostednictví jej žádaje.

Spatil ji ponejprv, obmeškav se v kostele Uršulin-

ském v sobotu veer pi jedné z pobožností májových,

k poct Nejsvtjší Panny tam každý týden v msíci

tom odbývaných.

Práv pemítal, jak asi vypadá ta, jejížto stíbrný

hlas celému líbeznému sboru zpvaek tam nahoe na

krucht vévodil, zatásaje mu tak osudn srdcem, že

se v nm pak chvje po celý týden sladký ohlas jeho,

a se zpytavou touhou povznášel k ní zraku.

Tu ejhle! ve chvíli té se vynoil nad vysokým jejím

zábradlím obliej v pravd andlský, a dva temné hledy

se stáply se záhadným výrazem s oné výše, posledními

paprsky sluneními okny kostelními ozáené, do sou-

mraku utichlého, vyprazdujícího se chrámu.
'*^'" Objevil se a zmizel rychlostí bleskovou zjev ten

luzný, avšak žhavostí blesku vnikl do srdce mladého

Zapletala. Bylt jist, že ona slena jest majetnicí onoho
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arovného hlasu, v emž byl potvrzen nkolika obstarož-

ními paními, které jako on v kostele se opozdily, ovšem

že z jiné píiny, totiž aby cosi zajímavého si pošeptaly

o pomrech kláštera toho, a spativše taktéž onu díví,

nad zábradlím kruchty se vznášející tvá posledním

zábleskem louícího se dne zulíbanou, si pravily, že to

jest slena Andla z Mont Or, první zpvaka mezi

tamjšími chovankami, vedle toho nejen nejkrásnjší,

ale i nejchudší, nejopuštnjší, avšak i nejhrdjší mezi

nimi.

Již druhé na to ráno objevil se František Zapletal

u Dominikán ve zpovdnici pátera Teofila. Vytasil se

však se zvláštní zpovdí, piznávaje se ke své lásce

k dívce sice jen jednou spatené, do jejíhož hlasu byl

ale prý dávno zamilován, jakož i k úmyslu, že jen ji

do domu svého jako cho zavede.

Nezstal páter Teofil dlouho zaražen návrhem jeho,

zabezpeujícím budoucnost jeho svenkyn. Vzal jej

ihned v úvahu a slíbil Františkovi, že ješt téhož od-

pldne zavítá k paní abatyši uršulinské, aby se o nm
s ní poradil.

Pišel mu s ním velice vhod, neb rozjímal s ní v po-

slední dob asto o Andle, kteráž rokem tím pozbyla

práva na stipendium svoje.

A byla povahy neobyejn zdrženlivé uzavené,

ba chladné, pece byli na ní vypozorovali, že by nebyl

práv klášter nejpimenjším pro ni útulkem, neb

nikdo se nepamatoval, že by se kdy byla o tom zmínila,

jak její družky tak asto inily, že by se chtla státi

klášternicí, ponvadž se bojí a štítí toho zlého svta,

v jehož náru ji zavede první krok pes práh klášterní,

a ped nímž mly její pítelkyn, jak aspo tvrdívaly,

tak ukrutný strach.

Jelikož znali z vlastní zkušenosti, jak petžké

povinnosti uvaluje život eholní na ty, kdož se mu za-
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svcují, nevstoupilo ni knzi ni jeptišce dost málo na

mysl, aby byli chtli Andle domluviti, by po dokone-
ném svém vzdlání nadále v kláštee zstala, pro službu

jeho se pipravujíc.

Avšak v souhlasu s páterem Teofilem jala se aba-

tyše tu i tam v rodinách šlechtických, pro svoje zbožné

smýšlení obzvlášt jí milých, peptávati, zdali by pro

syny svoje místo nevsty bohaté, která bývá na základ
jmní svého asto vypínavá, svárlivá a v požadavcích

svých neskromná, do kruhu svého radji si zvoliti ne-

chtly slenu sice bez statk vezdejších, avšak za to

mrav jemných, vychování výteného a pi tom krásy

takové, že by snad ženichovi každý jiný poklad na-

hradila.

Le dosud si stžovala dominikánovi, že se jí do-

stává bud jen vyhýbavé odpovdi, neb že se rodie s tím

tuze netají, že si pejí pro syny nevsty z rod pede-
vším bohatých, kteréž by jmním svým rodin manže-

lov dodaly nového lesku a slávy.

Na základ toho umluveno mezi ochránci Andli-

nými, že nenaskytne-li se žádného vhodného pro ni

zaopatení, nezbývá abatyši, než aby se poohlédla pro

ni po míst spolenice u nkteré ze starších šlechtien,

klášteru a jeho chovankám zvlášt naklonných, a
byla tém pesvdena, že i zde nebude míti valného

úspchu, neb, jak dalece vdomost její sahala, byly

všecky dámy ty aspo pro tu chvíli v ohledu tom dobe
opateny, spokojeny, a velmi nedstojno by se jí bylo

zdálo, aby nkterou ze sleen tch, rovnž tak osie-

lých a nemajetných jako slena z Mont Or, vytlaila

z domu, kdež zdárn psobila, aby mladé Francouzce

tam získala útoišt.

Tu k ní z nenadání pikvapil páter Teofil s novinou

neoekávanou. Bylo vcí zcela pirozenou, že se aba-

tyše v prvním okamžiku zhrozila, aby slena z Mont
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Or erb svj takovým zpsobem ponížila a všech výsad

rodu svého pi tom se vzdala.

Le knz se nedal takovými dvody odbyti. Líil

jí dobromyslnost ženichovu, jeho nezávislost, jeho

veliké jmní, jeho pevný úmysl zakoupiti si asem
panství, zadati si pak o šlechtictví, na nž mla rodina

jeho práv tak nepopiratelných, že nebylo pochyby, aby
si ho nedobyl, tak dtkliv. barvami lákavými, až mu
konen slíbila, že se ped Andlou jako by náhodou

a zcela bez hlubšího úmyslu o podobném pípad zmíní,

aby seznala její smýšlení.

Všecky dívky, u jejichž pítomnosti ješt téhož dne

abatyše pi svain v refektái otázku tu prohodila, se

již byly, ovšem že ostýchav avšak každá ve smyslu

svém, vyjádily, jen Andla dosud ješt nebyla roze-

vela svoje rnlenlivé rty, odmenji a chladnji ješt

než jindy ped sebe na kávový ubrus hledíc.

.,Nuže, sleno z Mont Or," vybízela ji konen
abatyše, . mladé pítelkyn vaše se již pronesly, co

soudí o satku šlechtiny s bohatým mšanem, ovšem

že dobrých mrav, ctnostných zásad, povahy šlechetné:

jen vy ješt váháte nám povdti mínní svoje. Nej-

spíše smýšlíte, jako zde celá ada tchto dam, kteréž

by vesms daly pednost místu odvislému v nkterém
vznešeném dom ped satkem nerovným, teba by jím

došly stkvlého zaopatení a jistoty všelikých ohled

pro stav svj."

Ledový šíp vyletl z chrpových oí krásné Andly
pi dotazu tak urit proneseném.

,,Ráíte býti tentokráte na omylu, velebná matko,"

odvtila po krátkém rozmýšlení drazn; .,nesouhlasím

v ohledu tom se svými družkami, kteréž prosím, aby za

píinou tou mne mly laskav omluvenu. Mn lépe se

zdá milosti rozdávat než milosti pijímat."
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Na základ odpovdi tak rozhodné byla slena
Andla z Mont Or píští nedli odpldne povolána do
komnaty paní abatyše, kdež sedla tato slavnostn
v kesle, v nmž udílela audience a pijímala blahopání.
Vedle ní stál páter Teofil nemén slavnostn naladn,
v nejblejším svém rouše eholním, drže za ruku mla-
dého, ponkud tlnatého muže s ernýma jako trnky
oima, s kadeavým, jako uhel erným vlasem, s tváemi
jako dvé práv rozvitých rží, jenž spativ ji ve dveích
jako panna až pes uši se zardl. Pi tom se poklonil
ponkud sice neohraban, ale s takovou zejmou úctou
a oddaností, že bylo každému, i tomu nejnezkušenj-
šímu ihned možno vysloviti pevné pesvdení, jestliže

se stane slena z Mont Or jeho. že nikdy jiné vle
nebude znáti než vli její.

Andla u dveí se zastavila, míc skupení u stolu

nkohk okamžik podiveným pohledem. Nemohla býti

v nejmenší pochybnosti, co asi znamená, pro byla do
komnaty abatyšiny povolána a eho se bude na ní žádat.

Vždy slyšela o podobných výjevech dosti asto družky
svoje štbetati, nebyly práv neslýchanými v kláštee
výjimkami Avšak neomluvila se, že jí nelze se obmeškati
pro náhlou churavost, aniž prosila za dovolení, aby se

smla vrátiti za tou kterou píinou do uebny, jak
to byly uinily nkteré jiné dívky pi prvním pohledu
na nápadníka, jenž jim ml být uveden a nenalezl mi-
losti v jejich spanilých, vybraných oích; nýbrž uklo-

nila se všem pítomným jednomu po druhém písn
podle poádku, jak toho vk a dstojnost jejich vyža-
dovaly, aniž pi tom se zardla.

Krásná a nepohnutá, jako kdyby byla obrazem
z bílého mramoru vytesaným, vyslechla návrh svého
nápadníka ústy abatyše napiat ji pozorující a nadarmo
jakési pohnutí v tazích jejích stopující.
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Teprve když ped ní otevela veliké pouzdro z er-
veného aksamitu, v nmž se zaleskl šperk z perel jako

hrachy velkých s peskou, náušnicemi, jehlicemi, prsteny

brilliantovými takového tpytu, že se musely všecky

hvzdy nebeské zahanben ped nimi skrýti, že nejen

nikdy nic podobného nevidla, nýbrž nic podobného
chováno nebylo ve stkvostnici klášterní, hojn obdaené
chovankami vystupujícími, ba že nic podobného neza-

hlédla ani u dam nejvyšší šlechty, které picházely aba-

tyši v dnech zvlášt slavnostních v plné zái svých

nejvzácnjších klenot navštívit: tož pelétl temný
zážeh elo její úblové.

Byvši na to tázána páterem Teofilem, zdali by byla

volna státi se chotí zde toho pána, jehož jméno jest

František Zapletal, usedlého to mšana pražského,

majetníka obchodu, domu, vinice a dvorce, jenž slibuje,

že ji uiní v svatební den paní nad polovicí jmní toho

a kdyby ml náhlou smrtí sejíti, veškerou pozstalost

svou jí odkázati hodlá, jenž dále slibuje, že se piiní,

aby si získal panství a šlechtictví po zesnulém strýci:

neodpovdla ovšem dle zvyku svého ani ano ani ne,

než neodtáhla ruky, když knz ji za ni vzal, aby jí na ni

nastril snubní prsten s rubínovým srdcem tak velikým,

jako byl nehet rumný na ukazováku jejím, a vyhovla
abatyši vybízející ji, aby k ní naklonila svoje elo, by

ji první jako nevstu políbením pozdravila.

Za tyi nedle byl pi ranní mši v kostele uršulin-

ském páterem Teofilem požehnán satek sleny Andly
z Mont Or s panem Františkem Zapletalem, jenž svou

nevstu, s níž nebyl dosud jediné slovo o samot vy-

mnil, se skromn sklopeným pohledem, avšak s vítzo-

slavným úsmvem zavezl do domu svého, kterýž dal

upraviti a ozdobiti vší nádherou, již byla jeho obraznost

s to si vymyslit, pevn jsa pesvden, že se v nm bude
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tak šastnou cítit, jak blažen ji pes práh nového do-

mova jejího provází. —
Vždy v nm nalezla vše, ale vše, na co jen se jí

zlíbilo si vzpomenouti a po em zatoužiti: sobolové ko-

žichy, zrcadla se zlatými rámci, hedvábných šat tolik,

co má duha barev, stíbrného náiní plné sklenné

skín, jemného plátna plné truhly, a cožkoli jí pijde

k chuti, mla Tereza naízeno, ihned v kuchyni jí dát

pipraviti. A což konen on sám! — Ženich pi myšlence

té ješt skromnji oi sklopiv, ješt vítzoslavnji se

pousmál — Nebyl také práv k zahození. Všecka dv-
ata na Starém mst se bouila, slyšíce, že se hodlá

ženit a koho si bére. Mly jej tuze mezi sebou oblíbe-

ného, jinak nikdy ho nepojmenovaly, pišla-li jim o nm
e, než — ,,Amorek", název to zajisté nad každý jiný

nžný, roztomilý, avšak pedevším významný.

V.

Slena Andla z Mont Or nestala se jako paní

Zapletalová ni hovornjší, ni živjší, než bývala v klá-

štee. Stále se více podobala spanilé soše mramorové než

bytosti, v jejíchž žilách krouží mladá, velá krev, v emž
spatoval manžel zvláštní, nad každý jiný mu pochle-

bující píznak její rodinné vznešenosti.

Prese vši skromnost svou byla by Tereza ráda hlou-

bji vnikla do duše její, neb záleželo jí na tom dozkou-

mati se toho, v jaké míe splácí mladá, manželem zbožo-

vaná cho lásku jeho, jak ona se cítí šastnou vedle

nho, ím on nejvíce jímá mysl její, a zajímá-li ji vbec.

Vždy se chovala k nmu tak po pansku odmítav jako

ke každému jinému a nikdy sama ho neoslovila, odpoví-

dajíc pouze na otázky jeho. Nemla mu nikdy patrn

co íci.
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Avšak každý pokus vniknouti do duše té, sedmerem
zámk uzavené, rozrazil se o ocelovou její studenost,

a nejednou vstoupilo Tereze na mysl. zdali v milostivé

jeji tet také skuten jakási duše dlí; bezdné jí bylo

nkdy pi pohledu na ni si pipomenouti onch osob

záhadných, o nichž se vypravuje v báchorkách,, že žijí

pouze jen tlem mezi lidmi, kdežto duše jejich dímá
kdesi v jakémsi strom. Le k emu si pála stále mladou
paní jinou: vlídnou, veselou, pedevším však k manželu

srdenou, když on sám vlastností tch na ní nepohe-
šoval, jsa s ní práv takovou, jaká byla, nad každé po-

myšlení spokojen? Nebyla to s její strany trestuhodná

všetenost, chtíti teba jen v myšlenkách stále jiným

vnutiti, aby se jim líbilo, co se líbilo jí, a aby to mezi

sebou konali a zachovávali?

Nepozorovala Tereza u Andly nikdy, že dojata,

než tenkráte, když s ní vstoupila do chrámu Svatovít-

ského.

Byla si mladá paní Zapletalová najala u kostelníka

stolici, do níž si ji netroufala Tereza následovati, nejsouc

k tomu nikdy od ní vybídnuta. Nezvolila si však Andla
místa toho, jak snad mnozí se domnív^ili, aby mla na

oích stíbrný náhrobek svatého Jana Nepomuckého,

jenž byl ped krátkým asem ku stoleté památce svato-

eení jeho co nejstkvostnji upraven, a v jeho nádhee
mezi modlitbou se kochati mohla, nýbrž že ze škamny
té bylo nejlépe vidt na oratorium rodiny císaské, ted

nikterakž prázdné jako v letech pedešlých.

Objevíval se na nm kmet, pak pán a dáma, oba

v letech prostedních. Bylt to francouzský král Karel X
,

jenž jsa nucen odeknouti se trnu od roku 1832 v Praze

meškal, jsa provázen svým synem, vévodou Angulem-

ským, a snachou Marií Terezií, nejstarší to dcerou ne-

šastného Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty v jejížto

bledé nžné tvái trpícího výrazu byly patrný stopy

Kar. SvéUá, Výbor z povídek a vzpomínek. 6
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pestálého za mládí hoe a hlodavých, neodbytných

upomínek. Dv dvorní dámy. dva komoí a almužník

tvoili obyejn celou jejich družinu.

Jakmile vstoupila královská rodina do oratoria,

smlou, podiv vzbuzující klenbou neseného, avšak, bohu-

žel, znesváeného pepažením prkenným, okny a dvemi
opateným, zachvla se mladá paní Zapletalová od hlavy

až k pat, ledový závoj její tahy halící roztál, cosi pro

Terezu nenaznaitelného poalo v nich se probouzeti

a rozkvétati; dodávajíc jí tak nevýslovného pvabu,
že by byla mohla sama zdobiti nejpednjší svta toho

trn.

Povstala hluboce proti dvoru nkdejšího mocnáe
se poklonivši a nezasedla díve do škamny, dokud se

vévodkyn neumístila. Když rodina královská k od-

chodu se chystala, znova povstala opakujíc s úchvatnou

grácií úklonu svou, plnou neskonalé úcty, oddanosti

a pec dstojnosti.

V oratoriu brzy si povšimli krásné paní dole v ko-

stele v bohatém odvu, zpsobu velkosvtských a zej-

mého holdu, který jim vzdáván. Byla rodina královská

píliš mnoho zakusila nevdku a postreni, než aby si

nebyla vážila každého podobného projevu opravdové

úasti; proež byl almužník vévodkyn, hrab Adolar

ze Soligny, od ní samé poctn úlohou poptati se, kdo by

ona paní byla. Mohl tak snadno uiniti.

Pestrašena hroznými výjevy mládí svého, pocio-

vala vévodkyn odpor zcela pirozený stýkati se s lidmi

nejnižších tíd, které vidla páchati skutky tak krut
krvavé; avšak srdce její jí pec velelo neodvrátiti se

k vli houfu nešastných zpozdilou navždy od vrstev

tch spoleenských. Poskytovala ráda a hojn almužny,

ale nikoli sama, ani v místnostech na blízku svých

komnat.



Pan hrab Adolar ze Soligny mlté dle úadu svého

úkol, každodenn po ranní mši v "sloupoadí pede dvemi
kostelními rozdliti obsah sáku z fialového aksamitu

bohat stíbrnými bourbonskými liliemi vyšívaného,

mezi chudé tvrti Hradanské, kteí se tam pod dozo-

rem kostelník den po dni vystídali, a pijímati sup-

liky za podporu, kteréž vévodkyn a tchána jejího ješt

odjinud v potu velmi znaném docházely. Bylo to

tedy u hrabte nco zcela obyejného peptati se u n-
kterého ze sakristán na pomry té které osoby, jež

zadala prosbu k její královské výsosti, velitelce jeho,

neb naíditi mu, aby se o nich zpravil, by se nedostal

její dar do rukou nehodných.

Prudký liják zadržev jednou mladou paní Zapleta-

lovou a její prvodkyni pod sloupoadím, kdež práv
každodenní své úloze dostával, posk>tl mu vhodnou
píležitost zcela mimochodem se otázati po jmén a stavu

dámy, jejížto zevnjšek tvoil protivu tak kiklavou

s nuzn a nedostaten ošacenými ženami, v jejichžto

stedu jí bylo se obmeškati.

Nemálo se podivil slyše, že vidí ped sebou nejen

krajanku, nýbrž dceru rodu, jenž náležel ve Francii

mezi nejproslulejší, pi tom ovšem že erb její zastínn

satkem v každém ohledu nerovným.

Na to byla uctivá osvdování její oddanosti nahoe
v oratoriu od nejvyšší hofmistryn vévodkyniny opto-
vána na dkaz, že je velitelka její milostiv pijímati

ráí.

Le nedošlo jí, potomkyn to plemena tak slavného

a druhdy trnu Bourbon tak blízkého, nikterakž dovo-

lení, aby se pišla jednou osobn vévodkyni poklonit,

kd>ž udílí tato svoje audience, ehož snad oekávala.

Stav manžela jejího uinil vc takovou zhola nemožnou.

Byla píliš hluboko sklesla na stupnici spoleenské.

6*
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Hrab Adolar ze Soligny smýšlel sice na vlas jako

dviir vévodkynin, hrozil se, že si vzala taková dáma
muže, jenž vážil hroudy másla, krájel sýr a poítal ho-

molky, zazlil jí, že erb svj tak strašliv potísnila, a ani

za svt by nebyl pro to hlasoval, poskytnouti jí pístupu

k její královské výsosti, ponvadž byla pec jen vnukou
markýz z Mont Or, avšak francouzská jeho uhlaze-

nost zárove nedopouštla, aby jí neprojevoval pra-

žádných ohled, v emž asi neobyejná slinost její ne-

mla práv nejmenšího podílu.

Bylt almužník paní vévodkyn pravým vzorem

kavalíra tak zvaného ,,ancien regime", hotov jsa každou

chvíli státi se muedníkem estného úkolu na vloženého.

Neobjevoval se nikdy jinak ve služb její než v toilett

bálové, nech jej vedlo povolání jeho do salonu aneb

kamsi do podkrovní komrky. A bylo povtí jaké-

koli, pi boui a dešti, pi vtru a metelce, vždy jej bylo

vidti ve fraku tsn piléhajícím, ,,chapeau-bas" pod

levou paží, s kadeemi a knírky vždy pvabn napále-

nými, v stevících a hedvábných punochách, v giletu

hluboce vykrojeném, s jabotem z brabantských krajek,

v jejichžto mlze se blýskalo každý den jiné souhvzdí

solitér, neb vládl velikým jmním.
Bylt tak proniknut povinnostmi svými, z nichž za

nejpednjší považoval stále se podobati postav z nej-

novjšího journalu paížského, že se v lehkém tom odvu,
pes který jen v pípadech nejnaléhavjších ráil pe-
hoditi pláš á la Byron, nebyl ješt ani jednou do opravdy

nastydl, stkvje se za to jako píklad dvoenínské hrdin-

nosti a obtivosti ped svými soudruhy v nedostižné výši

a jsa za tou píinou milákem a mazlíkem nejen vévod-

kyn, nýbrž i ostatních len její rodin>.

Neopomenul te nikdy, kráela-li Andla z kostela

kolem nho zamstnaného rozdáváním almužny, se

pokloniti, a když se jí ocítil pi lom jednou zcela na blízku,
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jindy, zatlaen, omluvil se jí se vší svou okouzlující

dvorností.

Snad oekával pan hrab, že se bude cítit cho

pražského máslae nevýslovn poctnou pozorností jeho

a že mu to dá s vdnou pokorou na jevo.

Le bylo-li skuten takové mínní jeho, tož velice

se zklamal. Odpovdla mu s celou grandezzou nkdej-

ších markýzek z Mont Or, postavivši se s ním v ho-

voru nejen na roven, nýbrž dávajíc mu s nejjemnjším

taktem, ale velmi rozhodn na srozumnou, že jako

dáma stojí o nkolik stup' výš, jak jemu, co kavalíru

v mravech velikého svta tak obeznalému, ovšem po-

vdomo, a že nehodlá stanoviska svého nikterak jemu

vstíc se vzdáti.

Její hrdost a sebevdomí nemálo zaimponovaly

panu almužníku vévodkyn Angulemské. Bezdn mnil

tón ponkud protektorský, prvními vtami jeho proni-

kající, a pi poslední úklon, kterou v onen den m^ezi

sebou vymnili, byl již úpln zapomnl, že stojí ped

máslakou, uznávaje v plné míe vznešený pvod její,

o kterýž, jak ted rozumoval, ji pec nemohla žádná

mesaliance pipraviti. Zstala navzdor všem syrekm,

sudm se zelím., pytlm se sušeným ovocem a ošatkám

s vejci v krám jejího manžela pec jen rozenou flénou

z Mont Or, -i nikdo nebyl s to, aby vymazal rytíské

iny jejích pedk z djin obapolné jejich vlasti.

Gdlantnost Adolara ze Soligny neobmezovala se ko-

nen pouze na pozdrav ped kostelními dvemi a n-

kolik letmo vymnných vt. Melt za svou povinnost

krajanku svou nkdy dvory hradními doprovoditi od-

povídaje na její otázky, týkající se vznešené rodiny,

v níž ctili a zbožovali oba horoucností stejnou nejen

potomky nkdejších mocná Francie, nýbrž její ny-

njší a budoucí krále.
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píštích jejich otiny zvlášt pro oba zajímavým, tož

provázel Adolar mladou paní nejen až k brán zámku,

nýbrž dále pes Prašný most, Mariánské hradby, na nichž

tenkráte se zakládaly sady, jež od té doby tak rozkošn
zmohutnly a jimiž radji než každou jinou cestou An-

dla dom se ubírala.

Obrazy které pi tchto krátkých spolených pro-

cházkách kolem nich se rozvinovaly, plny poetického

kouzla, nech zaletl 'jejich zrak za bašty, tam, kde se

kupily ony malebné pahorky, jimiž se vine Šárecké údolí,

nech jej upeli na ta dávná podhradí, nad nimiž nly
erné vže, plné divoké romantiky, nech jej stápli

do tch starých zahrad zámeckých, tak tajuplných svými

skupeními odvkých strom, v jejichžto vlhkém stínu

tu a tam k nim se zatpytila stíbrná stopa šumné Brusky,

tehdáž ješt jaré a bystré, jména svého hodné, zbarvily

i pedmty rozmluv jejich zvláštním magickým svitem,

jenž záe jim z oí pokládal se jako vonný pel na každou

myšlenku jimi pronesenou.

1 Tereza se cítila mimovoln povznesena zvukem
jejich hlas, leskem jejich oí; tušila, o asi mezi nimi

se jedná, neb v ony veery, kdež mladý Zapletal cho-

díval svým loudavým vozkm, již mli zásoby jeho zboží

doplniti, netrpliv za bránu vstíc, a ona zstala se svou

velitelkou sama, tu vytáhla Andla z pihrádek v arkýi

nkolik velikých, siln porouchaných knih, jediné to

ddictví po otci, a zárove, jak tvrdívala, nejvt.ší její

poklad.

Nkteré byly plny znak a erb, jiné zas plny

obraz starých zámk a hrad. I jmenovala jí rodiny,

jimž náležely tyto hrady, a vypravovala více sob než

jí hlasem tichým, zpsobem zadumaným, jaká byla

úloha jejich v déjinách__j_Francie, ím vynikalo plém
ono, ím zas rod ten, který z nich byl nejstarší, který
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nejmohutnjší, který silou, krásou, duchem nejvíce nad

jiným se stkvl. Pi píležitosti té jí také povdla, jak

po francouzsku se nazývá vlast, jak Bh, jak král jak

sláva, rodie, láska, vrnost a tak dále.

Vše to se vrylo v prostou avšak tklivou mysl dívinu

tak hluboce, že sledovala hovory své mladé tety s hrab-

tem, jako by byla chápala v každém ohledu smysl jeji^ch

a nikoli jen po jednotlivých jí srozumitelných slovích

na obsah jejich hádala.

I ona bývala rozechvna tím starožitným na hrad-

bách okolím, jímž je vedly tyto tiché, skoro osamlé

procházky, kdež krom nkolika voják na stráž se ubíra-

jících málo kdy nkoho jiného potkávali, i ona se cítila

nevdomky ovanuta dechem tolika minulých století

a tolika živé kolem ní krásy, i ji uchvacoval rozdíl mezi

sladkou zamlklostí .stromoadí a sad, oživených pouze

šelestem vtví a ševelem ptactva, jimž vévodilo slavné

sídlo král eských se všemi nádhernými svými stavbami

a chrámem nad jiné velebným, a onou vavou tržiš Praž-

• ských, kamž z nich se svou paní zamovala, napln-

ných hádajícími se prodavai a kupci, hlun se smlouva-

jícími o ty pytle devného uhlí, o tu drbež, zeleninu,

o to hrubé kuchyské a domácí náadí tam vystavené.

I jí se dotýkala protiva ta nejen nemile, nepíjemn,

nýbrž skoro bolestn, a dlouho to vždy trvalo, než pi-

šedši z Hradan dom, dojem ten se sebe stásla. Jak

se mohla tedy podiviti, sklesla-li pak hlava Andlina tak

unaven na lenoch kesla v arkýi že se podobala skoro

nebožce v tesklivé upomínce, zasvcené, jak Tereza

svatosvat se domnívala, pouze rodinnému a vlastenec-

kému smutku, a nechtla-li, aby byl manžel zpraven

o mdlobách tch, jimž nepiítala dívka sama ostatn

také žádné zvláštní dležitosti?

Dobrá Tereza ovšem si toho nepovšimla, že od té

doby, co jim -vysokorodý almužník prokazuje est do-
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Andla sice astji ješt než jindy veer starými svými

knihami se obírá, prohlížejíc si sniv pi svitu lampy
až dlouho do noci obrazy v nich, obmeškal-li se Fran-

tišek pi svých chzích za brány, avšak že od té doby

nadobro pestala pedíkávati jí francouzská slova, obe-

znamovati ji s jich významem a slibovati, že bude-li na-

poád tak pozorná, z ní bude do roka hotová Francouzka,

a pak že s ní jinak než v jazyku tom hovoiti nebude.

Nerada mluvívala Andla po nmeku^ avšak k ne-

výslovnému žalu Terezy mla eský jazyk v pravé oškli-

vosti jako mluvu tíd nejnižších, úpln nehodnou,, aby

se ozývala ze rt jejích krásných a vznešených, jediný

to cit, ku kterému se zpíma, bez vyzvání a zdrželivosti

hlásila.

VI.

Bývalo ted velmi smutno u Zapletal. Mladá paní

bledla a chadla, aniž lékai, které páter Teofil byl

navrhl, aby je dal její manžel povolati, netroufaje si

býti u ní rádcem jediným, s to byli uhodnouti píinu
choroby její.

Stará paní však chystala se zcela do opravdy a

chvatn na onu pou. z níž není návratu. Mluvila tehdáž

pravdu, ubezpeujíc Terezu, že jí syn satkem svým
výstedním podal v srdci koeny života. Co nastalo

tání, pokašlávala, slábla a scházela ode dne ke dni více

a povážlivji.

Konen zhasla, jako sfoukne-li nkdo svíku, práv
nkolik okamžik na to, když si byla dala od Terezy

vše ješt jednou opakovati, co jí vzhledem k synu jejímu

a domácnosti jeho tak ráda slavnostn slibovala.

Nebohá Tereza nevdla v oné trudné dob sku-

ten, kam díve má skoiti, které z obou -paní je jí více
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potebí. Prožila téhodny plné muk a hoe div že sama
neochuravla, sama neulehla.

Po pohbu staré paní vypadala tak dojat, že si

toho i Andla, stále v chorobné dumání pohížená, po-

všimla.

Byla mladá paní Zapletalová od oné dlouhé a tžké
mdloby, jejížto byli svdky i manžel i páter Teofil,

nucena pro pílišnou ochablost v poutích svých na Hrad-

any ustati, což ji naplovalo netrplivostí tém ho-

renou, kterouž stav svj poád víc a více zhoršovala.

Proež nenamítali lékai mnoho podstatného, když

pi prvních slunných beznových dnech, kteréž úsmvem
svým zlatým patrn pisply k tomu, že se její pepadlé

líce zbarvily nádechem svžejším, rozhodn oznámila,

že je znova zapone, a konen k vycházkám tm, ovšem

budou-li- konány jen za krásného poasí, i svolení své

dali, doufajíce, že k jejímu posilnní pispjí, když po

nich touží s takovou horoucností.

,
.Nechci, abys mne ted k svatému Vítu doprová-

zela," pravila k Tereze, když se jí tato tázala, kdy se zas

po prvé na cestu do hradu chystá; ,,jsi bídnjší než já

sama. Abys mi neodporovala, že se mi mže cestou cosi

pihoditi, a abych nemusila poslouchati žádných od

léka výtek, že se chzí do vrchu píliš schvacuji, umí-

nila jsem si, že se dám po každé do kostela dovézti,

dokud mi nepibude sil, a ono mi jich pibude co ne-

vidt. Na Hradanech nejlépe se zotavím, nejdíve po-

okeji; tam na tch výškách vane povtí pro mne nej-

zdravjší."

Podobalo se skuten, že se Andla nemýlí, že jí svdí
hradanský vzduch nejlépe, že jest pro ni zcela do

opravdy životní podmínkou spatiti ,,svého" krále a jeho

rodinu a na blízku majestátu toho kleslého cítiti se Fran-

couzkou, šlechtinou, vším tím, ím do opravdy býti

jí osud nebyl popál. Okívala oividn, co na Hradany
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dojíždla, pohled její nabyl lesku, kolem úst jí nkdy
zahrál úsmv, a mdloby dostavovaly se u ní poád ideji.

O zamýšleném odjezdu královské rodiny nikdy se

nezmiovala, emuž Tereza nemálo v duchu svém se

divívala, pipomínajíc si, jaký dojem zdrcující byla první

o nm zvs na ni uinila. Zapomnla na ni chabostí

na to ji skliující? Co se s ní bude díti, až si zprávu tu

pipomene, neb až se nkdo znova ped ní o tom zmíní,

že hodlá dvr francouzský pece jen z obavy ped ná-

kazou z Prahy se odebrat a do Gorice se pesídlit, a co

asi potom se stane, až slechy ty se uskutení? Jen
s úzkostí troufala si Tereza na to pomýšleti.

jednou odpldne odjela mladá paní Zapletalová

opt na požehnání k svatému Vítu, a Tereza chystala

zatím pro ni svainu. Avšak nemohla se jí dokati.

Dávno byla okoláda hotova, dávno byl stl damaškovým
ubrusem pokryt a nejzamilovanjší zákusky její na nm
vkusn rozestaveny, dávno minula doba, kdy jindy

z pobožnosti své se vracívala.

Nadarmo slídila Tereza oknem, zdali nepihrí z n-
které z ulic na Uhelný trh ústících koár, v nmž byla

odjela, le stále nadarmo se rozhlížela, nadarmo po ní

slídila, na ni ekala.

Ne, nemohlo to jinak býti: Andle se cosi cestou

pihodilo. Snad omdlela v kostele tak tžce, že ji nebylo

lze dom dopraviti, neb se s ní pekotil koár, i se s ní

splašili kon, neb seskoivši se stupátka nohu si vy-

vrtla i dokonce zlámala . . . Všecky možnosti ty zavíily

v hlav Terezin, zamotávajíce se tam víc a více v dsné,
temné klubko.

Konen nemohla nepokoje svého déle snésti. Musil

František, kdesi v dom v obchod svém zamstnaný,
konen se dovdti, co se dje. Možná, že s ním Andla
sdlila, že v kostele se bmešká, neb že si zajede za tak

krásného dne na vinici, neb že navštíví ústav šlechtien.
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eho byla již dávno žádostivá, a Tereza se rmoutila a

strachovala zcela nadarmo.

Letmo sbhla dívka po schodech dol do dvora, kde

stál František ve své erné kazajce a zelené epice,
s rukama v kapsách ponoenýma mezi. bekami pepu-
štného a nasoleného másla, kteréž ho byly práv dneš-

ního dne došly a nad nimiž byl dosud opomenul podí-

vati se nahoru ku své choti, zdali se vrátila v dobré míe,

a otázati se, jak jí chutnala její okoláda.

Když vidla ped sebou muže toho, srdci jejímu tak

drahého, v oích jejích tak krásného, zajímavého, nad

každého jiného vynikajícího, tak jistého ve svém štstí,

bez nejmenšího tušení, že by se mohlo zkaliti, že se snad

kaliti poíná, neb . . . ó Bože! . . . snad již jest zkaleno,

opustila Terezu obyejná její šetrnost a rozvaha. Dala

se do hlasitého pláe a vzlykáním svým pozornost jeho

k sob obrátila.

.,Co to má býti?" na ni se zakabonil.

ó, byla by mohla nebohá Tereza snadno spoítat,

kolikrát upel na ni pohled jasný a pívtivý, skoro

se jí zdálo ve chvíli té, že se to nestalo ani jedinkrát, co

spolu pod starým tím krovem žili, co ve dne v noci se

snažila zasloužiti si jeho spokojenosti, konati vše, co

na oích mu vidí neznáti jiného štstí, než jeho šastným
vidti Ale rychle potlaila myšlenku tu vyítavou, jak

mohla jen ted, práv ted mysliti také na sebe a nikoli

každým dechem jen na nho!

,
.Milostivá paní tetinka," nutila se se vší mocí do

klidu, ,,váhá z kostela pijeti. 1 picházím, abych pana

strýka se otázala, nemám-li se jí vydat naproti. i mu
ráila oznámiti, že se dnes ponkud opozdí?"

Mladý Zapletal zbledl pi zpráv té jako smrt nejsa

dlouho s to jediného slova ze sebe vypraviti. Bylo ihned

na nm patrno, že Andla^mu nebyla oznámila, že se
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hodlá opozditi. Byl' tím tak pekvapen a dojat rovnž
jako Tereza.

„Co 56 to dje? Co se to dje?" opakoval s urych-

leným dechem mnohokráte za sebou.

„Nemohu se toho domysliti," znovu Tereza za-

plakala.

,.Co tu dlat? Co tu dlat?" opt nesíslnkrát po

sob se otázal, rozpait s jedné nohy na druhou pe-
šlapuje, a pi tom se mu vyhrnuly pes líce leknutím

prožloutlé slzy veliké jako bohatý hrách.

.Snad by bylo nejlépe poslat pro pana pátera

Teofila," mínila Tereza s novým výbuchem úzkostlivého

pláe.

,, Rychle tedy pro pátera Teofila," naizoval, aniž

se pi tom dle obyeje svého sám z místa pohnul, poád
ruce v kapsách schovávaje.

I nalezl jej páter Teofil, pro njž tenkráte vypra-

vila zmatená, štkající Tereza nejen jednoho, nýbrž n-
kolik posl za sebou, na témže míst, v témže postavení.

,, Nevím, pro hned tak hlavy ztrácíte," tšil je knz,

jenž byl již od posl slyšel, o u Zapletal se jedná.

,, Opozdila se Andla nejspíše v hovoru s nkterou kra-

jankou v družin královské, kteráž ji snad pozvala na

dvrný rozhovor do svého pokoje, kdež ob zapomí-

nají, že se pipozdívá. Rychle bžte pro povoz, pojedu

jí vstíc a nepotkám-li ji, podívám se až na hrad. Ale

myslím, že toho nebude potebí, že na ni, všecku za-

rmoucenu, narazím za prvním nárožím, že nám zpso-

bila obmeškavši se zbytenou starost."

Ale mýlil se páter Teofil, jestliže útchu tu do

opravdy myslil. A jel celým tlem z vozu nachýlený,

pece nikde mladé paní Zapletalové se nedopátral.

Dojel skuten až do samého hradu, kdež starostliv

každého s nímž ve dvorech se setkal, po ní se peptával,

popisuje ji od hlavy až k pat.



Avšak nebyla za odpoledne to ani ve hrad vidna.

Nikdo mu o ní nenaohl podati zprávy, ani pan almužník

vévodkyn Angulemské. který vida z okna pokoje svétio

jakýsi shon ve dvoe, poslal svého lokaje, aby po pí-

in jeho se poptal, a slyše, o se jedná, sám sestoupil,

by s páterem Teofilem osobn promluvil, všecky pí-

hody, je se asi státi mohly, s ním co nejsdílnji probíral

a s nejvtším soucitem konen s ním se rozlouil, aniž

pišli k njakému rozhodnutí, co že se asi stalo, státi

mohlo a ted státi se má.

Horlivý páter Teofil neustal na tom hledati Andlu
jen ve hrad. ' Navzdor pozdní hodin dojel na vinici,

aby i tam na ni se vyptával. Nebyla tam již drahn
nedl zavítala Nepišel tedy ni zde. na stopu její, ne-

vda již, kam se má obrátiti a kde ji ješt hledati, pede-

vším však nevda, co o záhadném tom zmizení si po-

mysliti.

Nebyl vru dobrý ten knz s to si pedstaviti,

kterak k Zapletalm vkroí, boje se pohledu na znie-

ného manžela, jemuž nepinášel nejmenší útchy. Ale

snad se setkání toho nadarmo lekal, snad Andla mezi-

tím již dom pibyla, kdesi jsouc zdržena jakousi nikým

nepedvídanou náhodou? Le zákmit slabé té nadje
okamžit uhasí, jak pekroil práh domu. Shledal tam

všechny možná-li ješt zoufalejší a sklíenjší než pi

odjezdu svém.

Vzpomnla si totiž Tereza v nepítomnosti jeho vy-

hledati byt koího, jenž mladou paní Zapletalovou

vozíval, a otázati se tam, zdali není rodin jeho nieho

povdomo, co dnes odpldne s povozem a paní v nm
se dlo.

Koí sedl klidn u veee, podiven vyslýchaje

zprávu, že paní Zapletalová dom .se nevrátila. Zavezl

ji dnes prý jen až k mostu. Pravila, že je tak krásn.
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že by bylo híchem nejíti pšky, a byla pi tom tak veselá,

jak ji prý ješt nikdy nevidl, naež on obrátil dornú.

Jestli se dala po most na Malou stranu, i zaboila-li

do nkteré z ulic sousedních, nemohl íci, neb nedíval

se za ní.

VII.

Nejen za této noci, nýbrž ješt za mnoho a mnoho
jiných, na onen nešastný den následujících, neuhasla

svtla v dom u Zapletal, nepišel spánek do oí ni Fran-

tiškových, ni Tereziných.

Stále ješt na Andlu ekali, nemohouce nikterakž

se domysliti, co s ní se bylo udalo, avšak pedevším
bráníce se pedstav, že by se z vlastní vle z domova
byla vzdálila, z domova toho, který dal manžel pro ni

tak nádhern upraviti, že vzbuzoval obdiv všech zna-

tel, závist všech známých, z domova toho, kde mla
tolik hedvábných šat co duha barev, stíbra plné

skín, jemného plátna plné truhly, krátce: všeho hojnost,

eho jejímu srdci se zachtlo, z domova toho, kdež jí

udlal manžel, jenž byl dle domnní svého pro dívky

staromstské ideálem nad veškerým ostatním svtem
mužským planoucím, královnou svého života

Nepišlo mu ani na mysl zpraviti úady o zmizení

mladé paní; uinil to na míst manželov páter Teofil.

.,Za tím se skrývá jakási híšná láska," opakoval

si zkušený znatel srdcí lidských, a jeho myšlenky blou-

dily kolem domu Zapletalova, zkoumaly, kdo do nho
picházel, kam kdo odtamtud vycházel a odcházel, sle-

dovaly Andlu na každé její cest, v každém jejím styku

s jinými, ani klášter neopominul navštíviti a tam se

poptati, s kterou dívkou nejradji obcovala, mla-li tato

bratra i bratrance, dopisovala-li si s ním ješt provdaná,

pedevším však se obracely s nedvrou se obnovující
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k jejím poutím hradanským, le stále bez úspchu;
nenalezl nejslabší nitky, kteréž by se mohl zachytiti.

Pozdravoval tam sice dle výpovdí Terezy, již pod-

robil knz '^nejpísnjšímu výslechu, . hrab Adolar ze

Soligny její paní, doprovázel ji nkdy hradním nádvo-

ím, zašel s nimi tu a tam až na hradby za zámkem,
avšak nikdy nepozorovala prý cosi zvláštního Vždy jen

se zdvoilou odmeností mezi sebou jednali, mluvíce

dle jednotlivých jí srozumitelných slov jenom o Francii,

její kráse, jejím neštstí, o své obapolné po ní touze.

Co se mezi nimi dlo, když paní své na hrad nepevážela,

ovšem mu povdti s to nebyla. Le almužník se choval

tak bezúhonn, tak pátelsky v pípad tom, že by bylo

vru hanba bývalo setrvati v jakémsi podezení neb

dokonce zjevn jej jím pošpiniti.

Dostavil se hrab osobn jménem své velitelky n-
kolikrát ku knzi, táže se, zdali nenabyl v oné nešastné

záležitosti dosud jasnjšího svtla, oznamuje mu vý-

sledek vlastního pátrání, vlastních poptávek, o nichž

se domníval, že by mohly míti úinku, nabízeje mu v kaž-

dém ohledu svoje nejoddanjší služby. Vždy se prý

jednalo o krajanku, o potomkyni rodu ve vlasti jeho

druhdy tak slavného, o est dámy, již ráil dvr Karla X.

poctíti svým vznešeným povšimnutím.

Ne, neml Adolar ze Soligny žádné úasti v záhadném

tom zmizení mladé paní, v tom se knz i Tereza konené
nezvratn usjednotili. Ale tím se vc pro n oba jen

ješt více spletla, jen ješt více zatemnila.

František sám nikdy na almužníka ve svých domnn-
kách si nevzpomnl, a vdl a vždy s velkým uspoko-

jením slýchal, že se k jeho choti dvorn chová Vždy
ho poznal, provázeje nkdy cho svou do zámku na

velkou. Taková hubená loutka, takový titrný panáek
nemohl pece nikdy ani chvilenku do opravdy zaujati
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mysl Andly, která mla zcela jiný vzor mužské stateno-

sti na oích.

,,Není to jinak," pravíval Tereze, ,,než že ji jakýsi

mj nenávistník kdesi vzní a k lásce pemlouvá. Až

uvidí, že s ní nic nesvede, co jiného mu zbude než ji

propustiti z vazby? O, nepál mn jí nikdo. Vždy
jí nebylo v celém mst roven. Vyšívala, jako kdyby

nejdovednjší umlec šttcem maloval, zpívala jako

andl a krásná byla jako svatá Panna sama. Kdo ji

spatil, nemohl se již na žádnou jinou ženštinu ue zá-

libou podívat, musil poád jen myslit na ni, jak jsem

já stále na ni myslit musil, dokud jsem jí neml. Nikdy

nic špinavého, nic nehezkého ani v ruce nemla, v ku-

chyni snad co živa nebyla. Nikdy nestlala, nikdy ne-

uklízela, a to bylo hned na ní znát; proto vypadala

tak vznešen vedle všech jiných ženštin Ty, Terezo,

také práv nejsi nejošklivjší, a že bys byla njak ne-

hodná nebo nezpsobná, také nikdo o tob íci nemže,
ba matka moje t vždy chválila a nade všecky dívky

stavla, ale tisíc Terez jako ty neváží za jedinou Andlu.

Vid. že to sama uznáváš?'"

A Tereza skroušen uznávala, že jest tomu navlas

tak, jak pan strýek praví, a že se vedle mladé jeho choti

každá jiná ženština schovati musila, pedevším však ona

sama.

Když František s mdlým úsmvem k takové ei
její hlavou pikyvoval, nepociovala žádného bolu žád-

ného zahanbení, žádné trpkosti, nýbrž záblesk opravdové

radosti pelétl její tvá. A bylo-li jí vzdáliti se za do-

mácím svým zamstnáním, na jiného nemyslila, než co

by mu o Andle povdla, aby zas vykouzlila onen smutný

úsmv na jeho tvá, kdež byly povstné druhdy rže
zdraví, štstí a mladosti dávno ubledly, po níž se perlily

v okamžicích osamlých stále, aniž snad sám o tom

vdl, veliké, studené krpje slz.
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,,Nech kdokoli o to se pokouší, bh ví, v jakém zá-

koutí odvrátiti ji ode mne, nikomu zajisté se to ne-

podaí/' pološeptmo pi tom tšíval sám sebe. ,,Však

se jednou pece tyhle dvée otevrou, a ona se na jejich

prahu objeví, aby zasedla opt do svého arkýe. O, jak

se jí pak bude doma líbit, stokrát více ješt než kdy
díve, a jak bude ráda, že se zas ke mn dostala! Jak
se jí asi, chudince, po mn stýská, zajisté tak jako mn
po ní! Jen až se dozvím jméno toho lupie, však mu
to nedaruji. Uvidí, uvidí, jak se umí mstít František

Zapletal."

VIII.

Avšak minuly nejen nedle, nejen msíce, minula

celá dlouhá léta, a toužebné oekávání Františkovo, že

Andla náhle se objeví na prahu jeho dveí, stále váhalo

se vyplniti.

Nehnul se ani z domova, aby skvostný okamžik

ten nezameškal, a stával se za píinou tou nejen poád
bledším, nýbrž i v pohybech svých tžkopádnjším.

Nadarmo varoval páter Teofil ped tžkou chorobou,

která neopomine ho stihnouti, jestliže nepozmní zp-
sobu života svého, nadarmo prosila Tereza, aby pec zas

jednou si vyšel na erstvý vzduch: vše bylo nadarmo.

Zstal nepohnut ve svém kesle v jídeln za velikým

stolem, odkudž tak rád hledíval na Andlu, poítaje na

lipovém ped sebou prkn za nedlních odpldní tržbu

minulého téhodne a pedstavuje si pi tom, že to nebude

již píliš dlouho trvati s tou zamýšlenou koupí panství,

a pak že nebude Andla sama jen šlechtinou, on že se

také stane šlechticem, a kdyby jej to mlo bh ví co

státi.

Chtíval se mocn do pedstav tch znova vpraviti,

dále rozpádati ony zlaté sny o svém povýšení, a jak

Kar. Svtli, Výbor z povídek a vzpomínek. 7
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bude Andla na hrdá a astna, že se jí dostává nové
koruny, ale neslo mu to jako druhdy. Rozprchaly se

ped ním jeho peludy, nebyl již s to je zachytiti, sle-

dovati je jako jindy, a kdyby nebylo Terezy bývalo, jak

asto by se byl pi tom dal do hlasitého pláe jako malé
dít, jemuž uniká z klece pestré ptáe.

• Byla by stará paní zajisté spokojena bývala vidouc,

jak o syna jejího dbá. Sama nebyla by mohla míti o nj
vtší pée. On však si málo všímal toho, co pro nj iní,

a jako by o tom ani nevdl, že se nestará pouze o po-

vinnosti své hospodyské, nýbrž že mu i vede celý

obchod, na který od onoho osudného veera úpln za-

pomínal, jako by mu po nm pra, ale pranieho nebylo.

Divné sklízela od nho díky nebohá Tereza za ob-
tovnost svou, ale co sklízela od sousedek, bylo pro ni

ješt stokrát trpí a bolestnjší.

,,Jest to v poádku, že tak mladá ženština dlá
muži v nejlepších letech hospodyni?" mezi sebou je

rokovati slýchala, když veer na pavla vyšla, aby si

trochu pooddechla. ,, Kdyby na ní co bylo, dávno by
si byla jinou službu vyhledala a njaké poctivé staen
místo svoje postoupila. Kdo ví, pro mladá Zapletalka

zmizela; snad utekla, že se nco kolem ní dlo, co snésti

nemohla, a možná dost, že kdesi ve Vltav žárlivost

a hoe svoje schladila. Nikdo jí tam nehledal, nikdo

to Vdt a tudíž upírat nemže."
I utíkala se Tereza k páteru Teofilovi se zoufalými

slzami.

,,Jen vy víte, ote drahý, že jsem nevinna, neb

každé hnutí duše své ve zpovdi ped vámi odhaluji.

Ó, vte mi aspo vy, že mne žádný svtský cit k Fran-

tiškovi nepoutá, že to, co iním, k slibu matce jeho

umírající danému vykonávám, že mu vnuji život jen

proto, ponvadž dobe vím, že beze mne by byl opuštn,
v šanc vydán lidem zištným, po majetku jeho žíznivým."

i
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Páter Teofil potšoval nebohou dívku všemožn,
ubezpeuje ji, že nikdy, co je knzem, nebyl svdkem
skutku tak ist lidského, jako je útrpnost její s nešast-

ným bratrancem.

A Tereza se vracívala od nho s vyjasnným duchem
k drahé povinnosti své, šastna, že jí ukládá zpovdník
v ní neochabovati, nýbrž nezvratn setrvati.

Uplynula asi tyi léta, co Andla zmizela, když
páter Teofil, jenž ítával rád francouzsky a asopisy

v jazyku tom sepsané si vypjoval od známých uenc,
bera jeden takový list do ruky, nad jistým v nm místem

dlouho vážn se zamyslil.

Byla to jakási sta pojednávající o bývalých i ny-

njších panovnících francouzských, jakož i o nkterých
zvlášt vynikajících osobnostech jejich dvor. „Mezi

jiným uinna o tom zmínka, že hrab Adolar ze So-

ligny, jenž platil za nejvrnjšího stoupence Bourbon
a nejhorlivjšího hajitele jejich práv na trn, opustil

dvr Karla X., sotva s ním do Gorice pibyl, pedstíraje,

že správa rozsáhlých statk po otci zddných valn
zanedbaná vyžaduje neodkladn pro njaký as jeho ve

vlasti pítomnosti, nemá-li býti nucen panství ta pro-

dati, ímž by snad stran své nevaln prospl; avšak

neveno dvodm tm a hádáno, že se podailo Orleani-

stm získati jej pro svoje zájmy a že na ekají s oteve-

nou'náruí. S jiné strany však zas bezpeeno, že odjezd

hrabte z Gorice a jeho uchýlení se do Francie na za-

nedbané statky otcv jeho nemá pražádných politických

píin, že vyhledává venkovského zátiší, aby se kochal,

vzdálen hluku svta, v lásce dámy kouzelné krásy,

avšak pomr záhadných, z nichž jediné na jisto posta-

veno, že pochází z jedné z nejstarších rodin šlechty

francouzské, le závoj kryje ostatní její život. Podobá
se velice, že byla nešastn vdána a satek ten že ná-

siln pervala, nejsouc však oprávnna uzavíti satek
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jiný, emuž jest snad hrab velmi rád, neb již prý na

nm bývají patrný stopy nudy, a možná dost, že co ne-

vidt opt do Gorice se vrátí, aby svoje staré místo

u vévodkyn nastoupil.

ím astji páter Teofil se srdcem tlukoucím zprávu

tu proítal, znova a znova o ní pemítaje, tím uritji

se mu vnucovala jistota, že ona krásná dáma pomr
tajemných, s níž tráví hrab prázden milostnou na svých

panstvích, nikdo jiný není, nikdo jiný ani býti nemže
než Andla z Mont Or.

Nevdl ctihodný staec, co ted poíti. Melt Fran-

tiška na zprávu tu upozornit? Byl by tím utišil jeho

zármutek, vzpružil jeho hrdost a tím dosáhl, aby zapo-

mínaje na cho, kteráž nad ním se zapomnla, opt do

kolejí života se vrátil, nabývaje k tomu sil a mysli ve

vdomí, že není hodná jediné té hoké slzy, které se mu
nepestaly z oí linouti, co obraz její zbožovaný na

obzoru jeho zašel? i byl by zvstí tou churavého muže

toho, jehož duch byl beztoho tak velice seslábl a se za-

temnil, o poslední zbytek síly a statenosti pipravil,

hrob ped ním otvíraje jistotou, že Andla v nm jiného

nikdy si nevážila než jmní jeho, on sám že býval pro

ni vždy niím?
Nebyl páter Teofil s to, aby boj ten v sob pivedl

k žádoucímu konci a na nem rozhodném se ustálil.

Kdykoli si ekl, že uiní to i ono, pokaždé mu zas na

mysl vstoupilo, jakž kdyby ona zpráva se opírala o pouhý

jen klep jakéhosi nepíznivce hrabft ze Soligny, kdyby

nemla ni základu ni podstaty, kdyby se domnnka
Františkova pec jen vyplniti mla, a Andle, skuten
proti vli své kýmsi vznné, se podailo pouta svoje

pelomit, z vazby dosavadní uniknout a dom se vrátit?

Byla dosti krásná splésti nkomu v té míe hlavu, že

by se byl odhodlal ke skutku podobnému. Nebylo by

pak dlužno vyítati si nepromíjitelnou lehkomyslnost,
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kdybv místo k objasnní a utišení zmatk v dom Za-

pletalov ješt k jejich vtšímu se zamotání takto byl

pispl?
, „ , ,

,,.,,

Nesnáze pátera Teofila doznaly vsak brzo náhlého

ukonení, a to zpsobem zcela nepedvídaným a netu-

šeným Bylt v neobyejnou hodinu povolán k prevo-

rovi kláštera dominikánského, jenž byl práv obdržel

dva veliké dopisy z Francie. Jeden v sob choval uredm

listinu, druhý byl dopis svdící páteru Teofilovi.

Podivn dojat jej otevel ta:

Nespravedlivý osud, svtem tím vládnoucí, na

mn "se prohešil uvrhuje mne v závislost a chudobu,

mne již byla milost nebeská urila, daíc mne krásou,

nadáním a slavným jménem, abych se stala mocnou,

bohatou, abych vynikajíc nad jiné, jim vládla.^ Chtla

jsem vinu na sob spáchanou opraviti a ureni svému

dostáti, uchopivši se aspo bohatství, když mi bylo po-

dáno Ale uštdovala mi je ruka tak nemotorná, ze

mne neoblažovalo, nýbrž dusilo. O, kéž mne udusilo,

kéž by mi nebylo lze bývalo sáhnouti po zlatem khci

volnosti, který mi nabízela láska s ržovou korunou,

slibující mi vné panství nad srdcem muže, kteryz,

vraceje mne m^ vlasti a mému stavu, se zapísahal, ze

veškeré poklady svoje položí k nohám mým. svohiri-li

sdíleti s ním jeho život. Vykneš-li za to. ó knezi. klatbu

nad hlavou mou, že vzdorovala zákonm tvým pro zá-

kony, které sama vytla z ízení všehomíra, kde,^ cojuzi

stvoeno, v rži rozkvésti má, co stvoeno orlici, páte-

liti se má ve výšce s hvzdami nebeskými: tož vez 2e

již vyplnní došla, ano, došla vyplnm, když Andla

z Mont Or zrazena s království nebeského klesla na

zemi. kdež mnoho msíc v bídném msteku^se ziyila

jediné zruností své jehly, když umírala jako žebrácká

když pohbena na útraty obecné hozena bude do verejne

šachty!"
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,,Ne, v té šacht zstat nesmí," zaplakala Tereza,

když k ní pišel v podveer do jejího pokojíku na za-

penou páter Teofil, aby jí dopis ten peetl a s ní se

poradil, co dále díti se má a mnoho-li ze smutné pravdy

té se má Františkovi povdti.

Byla Andla z Mont Or skuten zemela v malém,

bídném francouzském msteku, odkudž zaslal fará,

v jehož tvrti byla zesnula, úmrtní list do Prahy na faru

tu, kamž náležela, zárove s jejími posledními ádky,
v nichž bylo tolik ješt zpupnosti, a v nichž tak málo

želela toho, ím byla na jiných tvrdou sobeckou pýchou

svou zhešila. Nejspíše byla v onen den, kdy se dala

až k mostu dovézti, zdajíc se koímu tak zvlášt veselou,

dle úmluvy s hrabtem sama, aby nepítomnost jeho

u dvora žádného podezení nevzbudila, naped odcesto-

vala do Francie, kamž ji v krátké dob následoval. Ted
bylo ovšem páteru Teofilovi jasno, pro pan almužník

projevoval v oné záležitosti tolik úasti, totiž, aby se

dopodrobna dovdl, co se podniká, by byla stopa zmi-

zelé nalezena, a ihned mohl tajn proti tomu uiniti ze

své strany vhodná opatení.

Po úradách nkolik dní po sob trvajících ustanovili

se Tereza s páterem Teofilem konen na tom, že Fran-

tiškovi nezatají smr jeho choti, avšak bližší podrob-

nosti posledních let jejího života šetrn že mu zamlí.

Hodlali jej pivésti na myšlenku, že se Andla vydala

do Francie, aby si tam vyhlédla panství, které zamýšlel

František, chtje se státi šlechticem koupiti, a že se

pídila po jednom ze statk díve rodin její náležejících.

Dále jej hodlali pemluviti, že mu byla úmysl svj pí-

semn oznámila, obávajíc se, že by jí na cestu tak da-

lekou samotné nedovolil, kterýžto dopis se však ztratil

tak jako všecky ostatní z Francie v záležitosti té mu
zaslané.
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Mli s nebohým Františkem mén práce, než se do-

mnívali. Dal se sice do usedavého pláe, dovídaje se,

že jeho krásná, duchaplná, nedostižitelná Andla ze-

mela, avšak vše ostatní, co mu o ní povdti za dobré

uznali, ihned jim uvil, aspo na oko, neb když se ho

Tereza za nkolik dní tázala, nepál-li by si, aby Andla

byla pevezena do Prahy, navrhujíc mu, že by se pro její

mrtvolu sama do Francie vydala, aby ji ml na blízku,

tu nemálo se podivila, když tvá jeho. dosud výrazu tak

chabého a dtinského, najednou se stala vážnou, mužnou

a rozhodné ,,ne" bez dvod dalších ze rt s uritostí

dosud v niem neprojevenou se mu ozvalo.

1 vzbudila se tím v páteru Teofilovi a Tereze jistota,

že asi tuší a vždy tušil co s Andlou se dje, avšak že

mu jeho samolibost bránila k tomu se piznati, že jím

opovrhla, schváln jej opustivši.

IX.

Když minul Františkovi rok smutení, tu pravil

pevor dominikánský dvrn k páteru Teofilovi:

,, Hlete pec, milý brate, aby František Zapletal

vzal si tu dívku, kteráž u nho hospodaí. Psobilo to

vždy v okolí jakési pohoršení, že po zmizení jeho paní

zstala u nho. Soudilo se, že pro místo hospodyn

u muže v tchto letech jest píliš mladá a snad i hezká."

..Mohu vás, velebný ote, ubezpeiti, že Tereza

u svého bratrance pro jiného nevytrvala, než že slíbila

umírající jeho matce, že ho nikdy neopustí. Jsem jejím

zpovdníkem a mohu vás tedy ubezpeiti, že nezaslu-

huje v žádném ohledu nejmenší píhany, nýbrž samou

samou jen chválu," dtkliv ba skoro rozechvn hájil

páter Teofil své svenkyn.
,Vím vám na slovo, milý brate," tvrdil pevor,

„a jsem sám pro sebe pe.sv?den, že dívka ta jest v kaž-



dém ohledu úasti vaší hodná, ale svrje svt. Komu
lze, aby zlomyslnosti a klevetnictví zacpal ústa? Pro-
spjete obma tm lidikám, když se o to pokusíte, aby
se co nejdíve vzali, proti emuž snad nebudou niehož
namítat. Stojí sice mezi sebou ve svazku píbuzenském
velmj tsném, avšak dlužno nám v pípad tom nebýti
píliš písnými a vymoci jim u vyššího místa v nejkrat-
ším ase nutnou k nmu dispensi."

Páter Teofil vydal se tedy k Zapletalm. Nalezl
Františka na jeho starém míst ve kesle za stolem
odkudž bylo tak dobe vidti do arkýe, podobajícího
se dosud více stolci jakési knžny, než nkdejšímu útulku
prosté mšanky, na jehož úprav nebylo po tu celou
adu let nieho mnno. Zajisté se kochal ve svých
obyejných jemu tak milých a pec tak žhav bolest-
ných upomínkách, které oividn hlodaly na zdraví jeho.
Shledávalo na nm dnes zkumné oko pátera Teofila
známky nepopiratelné, že asi Andlu za nedlouho násle-
dovati bude. Tím dležitjší a neodkladnjší ovšem se
pro nj stalo ízení, kteréž dnes k nmu jej vedlo.

Po nkolika lhostejných, na zda bh promluve-
ných vtách vytasil se knz se svým návrhem.

,, Dovolil jste mi vždy, milý Františku," pravil
srden, ,,abych byl vaším pítelem a rádcem. Vidte, že
mohu dnes bez vybídky vaší vmísiti se do vašich záleži-
tostí, aniž se vám tím zdáti budu vtíravým?"

František voln mu pisvdil, nut se do pívti-
vého úsmvu. Bylo na nm patrno. že jej samého zále-
žitosti jeho pramálo zaujímají a že by knzi rád daroval
o nich se zmíniti.

^,,Jest tomu již déle než rok, co jste vdovcem," po-
kraoval knz schváln si nevšímaje, jak bolestn Fran-
tišek pi slovech tch sebou škubl. ,,Ba již tomu déle,
co jste ovdovl. Bude tomu málem pt let, co cho
vaše zmizela. Pociovalo však ztrátu tu jen srdce vaše

i



Ít7

a nikoli i vaše domácnost. Byla svena nebožkou matkou
vaší rukám dívky, kteráž ji tak vzorn spravovala, kteráž

v poslední dob i vašeho obchodu s takovým úspchem
se ujala, že váš dm byl pravým píkladem poádku.

Jak hodláte dívku tu konen odmniti za výtené
služby její?"

,,Odmnit?" podivil se František nevrle. ,,Vždy
byla u nás z milosti pijata, vždy ji živím a šatím, na

njaký zlatý si také u mne pijde, vždy na ni pamatuji

o vánocích a svátku jejím kížovým tolarem, co má
býti ješt více?"

,,Podobá se, že by slušnost a zvyklost mezi lidmi

bžná vyžadovala, aby pomr váš nabyl ponkud jiného

ne-li rázu, tedy aspo jména." pokraoval páter Teofil

nikoli bez rozpak, pekvapen náhlou zpurností svého

chovance k dívce, jíž byl skuten v tolikerém ohledu

povinnován.

,,Nemohu se domyslit, kam velebný pán poznámkou
svou míí," zakabonil se František tak nepíjemn, ba

jízliv, že se na to knz až rozhnval.

,.Kam jinam," odvtil úsen, ,,než abyste se ko-

nen rozpomnl, že Tereza tím, že vás neopustila s chotí

vaší zárove, znan utrpla mezi lidmi na své cti,

a hodláte-li ted, kdy najisto postaveno, že jste svoboden,

déle pijímat její služby obtovné. za to jí poskytl její

jméno."

Z oí Františkových, nyní tak mdlých a strhaných,

vyšlehla celá sopka povržlivých stel, hodných hrdých

oí Andliných. Ó, byl pec jen navlas tak zpupný jako

ona. v niem si v ohledu tom nezadali; proto jej též asi

tak k sob vábila.

,,Co je mi po lidech a zpozdilých jejich eech?"
pravil pyšn a honosiv. ,,Kdo by se chtl podle starých

klepen spravovat, vru, daleko by došel. Nikdy jsem

takových vým.ysl babských nedbal a do své nejdelší
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smrti dbáti jich nebudu. Ale to mne pekvapuje, že vy,

velebný pane, ke mn picházíte abych si vzal Terezu,

takovou to ženskou, která jiného neumí než prát, mýt,

vait; která na stokrát kuchala drbež, máchala prádlo,

istila zeleninu, trhala ryby a ješt jiné sprosté a nechutné

vci rukama svýma vykonávala. A taková osoba,

myslíte, že by byla pro mne dost dobrá, pro mne, jenž

jsem ml za cho šlechtinu, která zpívala jako andl
a tak krásná byla jako svatá Panna sama, která nikdy

do kuchyn nevstoupila a ani nevdla, co to jest m-
chaka. jejížto prstíky si jen hrály zlatými a stíbrnými

nitmi, která neznala jiné staro^iti a práce, než jak by se

nejkrásnji oblékala? Ach, jak jí to slušelo! Není ženy

na svt, která by se jí v emkoli vyrovnala, a urážkou

pro její památku jen na to si vzpomenouti, že by zde,

kde ona byla královnou, jiná žena' zasednouti mohla,

nerci-li, že by na místo její —• na místo mé královny,

vstoupiti mohla taková . . . taková kuchta."

A František Zapletal od chvíle té schladl k páteru

Teofilovi v té míe, že jej pestal i vítati, když k nmu
pišel návštvou. Veškerých zásluh, veškeré ceny pozbyl

v jeho oích upozoruje ho, že má jakéhosi závazku

k Tereze, a že jest s to na nm si žádati, aby . . . aby . . .

nebylo mu nikdy možno domysliti, ba, jal se pemítati

o tom, kterak by se Terezy zhostil, když jí má její služby

dosavadní tak draze zaplatiti. Avšak nech pemítal sem

a tam, pokaždé na to pišel, že jest mu aspo pro chvíli

tu ješt nevyhnutelnou.

,,Až se uzdravím, tož vím, co bude první moje

práce," tšíval se, ,. napsati Tereze výpov. To má lo-

vk z toho, když nkoho pijme do domu z milosti a

nechá jej u sebe se ohát a se zahnízdit. Místo odmny
za lidumilný skutek takový ukládají mu pak povinnost,

a místo oekávané za nj vdnosti aby se o vše, co má,

s vetelcem takovým rozdlil — ba he ješt, nedá se
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to ani vypovdt, jaké urážky na lovka za jeho dobrotu

chystají . . . nejhorší však si vymyslili již na mne —
ale já tomu knzi posvítím."

Avšak neposvítil. Nedokal se František Zapletal ra-

dosti napsati Tereze výpov. Ochuravl náhle a tžce
vodnatelností dlouho již u nho se opovídající, jíž také

konen podlehl, aniž byla Tereza od nho zaslechla

uznalého slova, aniž na ni vzpomnl v závti své jediným

trojníkem.

Vzdálení píbuzní ujali po Františkovi dm i živnost.

Nemohli v nm pec trpti osobu tak naknutou jako

dosavadní jeho hospodyni!

Ocítila se Tereza jednou z rána náhle bez prostedk,
bez písteší na širé ulici. Nikdo ji nechtl do služby —
a pro? zdšen sama sebe se tázala —• pro nic jiného,

odpovdlo jí její svdomí, než že . . . píliš vrn stála

k slovu nebožce danému, že povinnost, v níž se uvázala,

až do poslední kapky vykonala. Ovšem, že tomu rozumli

lidé jinak . . . Jak mohla ale žádati na tch, kdož sami

nejsou isté mysli, aby vili v istotu jiných?

Teprve na pímluvu pátera Teofila, jenž se o dívku

v opuštnosti její vskutku s otcovskou laskavostí po-

staral, podailo se jí kdesi na venkov najíti útulku

u starých manžel, kdež konen došla ocenní. Zemeli

oba po krátkém ase na to, co k nim vstoupila, zsta-

vivše jí malou svou usedlost jako dík, že je oba vrn
a nžri až do posledního jich dechu ošetovala.

Skrovný majetek ten leckterého pivábil nápadníka,

ale smutn potásala Tereza hlavou, vytasil-li se se svým
návrhem.

Psobila dle možnosti stále pro jiné, ale srdce její,

lásku její byli na vždy pochovali s Františkem zárove.

Kdyby to byl vdl, zdaž by se nebyl proti tomu co

nejrozhodnji a nejslavnostnji ohradil? . . .





z ovzduší barikád





I.

,,Duj, vte, duj a srážej s kostel vže, s dom
snášej stechy, Vltavu rozrývej na dno. nech zaplaví

proudy svými celou Prahu, aby polekaná, rozechvná
bouí kolem sebe a nad sebou zapomnla potupu mou
a zejtra mla o jiném co mluviti!"

Estella vrazivši s tímto výkikem do své útulné

ložnice, již byla ped temi hodinami s úsmvem tak

radostným opustila, toužíc netrpliv vstíc bálové té

noci, na niž veškera elita pražská se chystala jako na

dovršení všech letošních zábav svých, k níž se dly pí-

pravy tak velkolepé, jako již po celou adu let k žádnému
jinému plesu, plaíc vrhla sebou na odpoívadlo.

Odbýval se za dnešní masopustní nedle dne 5. bezna
r. 1848 na Žofín kostumní bál, uspoádaný pražskými

umlci. Výtvarníci a spisovatelé prvního ádu obou ná-

rodností byli se dali voliti do výboru, aby pipravili se-

zvané spolenosti veer nezapomenutelný, plný úchvat-

ných dojm a poesie. Malíi byli nad jiné odborníky

inní. Pipadlo jim k žádosti mnoha vynikajících dam
jak z kruhu šlechty tak z vrstev jiných navrhnouti jim

obleky fantastické i národní, pimené jak postav tak

fysiognomii žadatelek, nebo hosté se mli dostaviti

vesms bez škrabošky. Dámy ty stíhaly a šily se svými

komornými a panskými potajmu o závod zkoušejíce,

zavrhujíce, mníce tak dlouho a tak vytrvale, až se ko-

štm pro n navržený a jimi zvolený nejen obrazu jim

poskytnutému vyrovnal, nýbrž mnohdy jej i pedil co

do podrobností nžných, zvláštností charakterních a

nádechu ideálního.
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Estelle, jediné dcei apelanilio rady Saldy, pro-

slavené sliností a vdkuplnou rozmarností, byl dopo-

ruen obraz, jenž jí vylálcal hlasitý jásot. Pedstavoval

obraz ten Amazonku v plné zbroji, a Estella, nemálo

lahodna jemnou touto narážkou na svou povstnou
nezdolnost, poznala ihned okem zkumným, že lepota

její postavy pijde v pestrojení tom k celé své platnosti,

a že jí bude s nejvtším úspchem závoditi s ostritními

damami o palmu veejného uznání.

A také se nemýlila.

Byla okouzlena sama sebou spativši se ped od-

jezdem od hlavy až k pat ve svém velkém zrcadle, za-

ujímajícím celý pilí mezi obma okny.

Vru, nebylo lze si pedstaviti pro ni masky vhod-

njší! Jak rozkošn jímal ten zlatý, šupinatý pancí její

ohebný vzrst, jak vítzn jí slušela její zlatá, okídlená

pílbice, z pod níž se kroužily v lesklých prsténcích daleko

pes pas kaštanové vlasy její, jak mkce splývaly asy
bílé vlnné sukn, purpurovými pruhy ozdobené, k zla-

tým, na patách okídleným sandálm, její nožky zdo-

bícím, jak pyšná b>la na svou tuniku, na níž vlastno-

run vyšila zlatem a hedvábím skupeniny hrajících

si pardalv, a na kži pardalí, pes levé rameno pehoze-

nou. Kopí a štít, jež držek v levé ruce, doplnily její

toilettu.

Ale nejen ona byla svým zjevem okouzlena. Vstou-

pivši do sálu po boku své tety, která ji místo zvnlé
matky do spolenosti provázela, okamžit k sob všecky

zraky obrátila, a malíi representující ve svých kostu-

mech dle smr svých slavné umlce minulých dob:

Rubense, Rafaela, Sketu, Brandla atd., prohlásili ji za

perlu dnešního veera, a v sále spanilé a ušlechtilé po-

stavy jen jen se hemžily.

To se rozumí, že byla ihned obklopena, od své pr-
vodkyn, jíž dala zbroj svou a pardalový pláš na sta-
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rost, odervána, do víru zábavy stržena, a že nejzajíma-

vjší taneníci se jako vždy jindy hádali o est letti

s krásnou Estellou Saldovou sálenn na perutích úchvat-

ného kvapíku nebo kolébati se vedle ní rytmem tve-

rylky, nechávajíce se se zalíbením zapádati do zlatých

nití její sršící škádlivosti.

Ano. byl to skvlý ples, ten dnešní kostumní bál!

Po celá desítiletí nepamatovala Praha nic podobného,

co by se mu bylo mohlo jen ponkud vyrovnati. Se

všech stran se sypala chvála na jeho dmyslné a horlivé

poadatele.

V sále dekorovaném snhobílou, hebounkou látkou

byly na pilíích zavšeny starodávné a památné zbran

s brnními, z jejichžto tmavého a vážného rámce skvle

vystupovaly erby všech elnjších eských mst; s ga-

lerií vlály prapory všech národností rakouských se znaky

svobodných umní. eský lev ovšem zaujal se svou

korouhví mezi nimi místo nejpednjší.

i Šlechta se dostavila tém v plném potu, vzdáva-

jíc tím poctu pražským umlcm, kteí bývali tehdáž

v jejích palácích a na venkovských zámcích hostmi víta-

nými a uiteli váženými.

Kníže R vábil k sob zraky, pestrojen jsa za šacha

perského, záe zlatoskvoucím odvem a drahokamy;

hrabnka N. vzbudila obdiv jakožto Marie Teresie,

baronka Y. olsovala jako Pompadourka, komtesa X.

dojímala mysli co Maria Stuartka, provázena jsouc po-

sledními potomky královského rodu Stuartského. práv

tehdáž v Praze meškajícími, kteí se objevili v staro-

dávném kroji šlechtic skotských oné doby. eská

inteligence pedvádla obecenstvu postavy: Záboje,

Slavoje, Závise z Rže, Dalimila, Václava III.. Hynka

z Podbrad, Lomnického, bojovníkv husitských, pak

rytív a dvoan z asu Ferdinanda II., a zastupovala

v kroji všecky národy slovanské.

Kar. Svétlá, Výbor t povídek a vzpomínek. 8



0'colo jedenácté hodiny vrcholil bujarý na Žofín
život. I podobalo se ve chvílích tch, že je sál zatopen
skvoucím se moem, v nmž se bylo rozproudilo na sta
barvolesklých duh, z jehožto tpytných vln šlehaly pla-

menné jiskry, jak z drahocenných skvost, tak ze svd-
ných pohled, jak z kvtin v dívích kadeích, tak z mi-
lostných úsmv, jak z as tžkých hedvábných odv,
tak ze šíjí a ramen blostných, nad hedváb mkích a
lesklejších.

Omámena nádherným tím vlnobitím, opojena tancem
a všestranným pochlebenstvím stála Estella u prosted
družiny svých nejnadšenjších ctitel, z nichž každý
tvrdil, že má nároky na polku, kteráž práv taniti se
mla, poznávaje známku v její tanením poádku za
šifru svou. Nemohla se Estella nikterakž pamatovati,
komu vlastn z pán tch k tanci se zadala zda auditorovi
Strádalovi, i komisai Nekupovi, i doktoru Šalovcovi,
nebo velkokupci Grossmannovi, i setníku ze Stein-
busch, a nemohla tudíž pi tu nikterakž rozhodnouti.

,,Nevím vru, kterak se zachovati, abych žádného
z pán neurazila a pece spor ten spravedliv a ku spo-
kojenosti všech stran ku konci pivedla," pravila jednak
potšena jsouc neústupností svých zbožovatel, z nichž
nechtl nikdo svého domnlého i skuteného práva na
osudnou polku se vzdáti, jednak rozmrzelá, že se nechtjí
mezi sebou usjednotiti. ,,Zdá se mi, že mi jiného nezbývá,
než bud abych zstala po celý tanec sedti, k emu
však nemám nejmenší chuti, aneb abych zatanila
s nkým zcela mi cizím, jestliže m pijde vyzvati;
co tomu íkáte, pánové? Jste spokojeni s usnesením tím,
jímž ke každému z vás stejn nestrann se zachovám,
odsuzujíc sebe za pokutu nepamtlivosti své, vzdáti se

tance s vámi, v nmž všichni stejn vynikáte, a odvážiti

se do víru polky s nkým neznámým, co nejen ne-
prozetelné, nýbrž i nudné?"
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Sotva byla slova ta domluvena, již došlo Estelly

vybídnutí takové, o nmž práv se zmiovala.

Poklonila se ped ní s dvorností ponkud nedbalou

jedna z nejmužnjších postav v celém sále, kteráž po-

hledy dam tak k sob pitahovala, jako pitahovala

Estella k sob pohledy pánv.

,, Poskytne mi slena est." tázal se mladý muž,

odný v malebný kroj vojvodv ernohorských,
,
.za-

taniti se mnou polku, kteráž práv hráti se bude?"

Estella všecka se zapýila.

« ..Nemluvím esky," hodila hrd hlavou, nebo
ernohorec ji byl v jazyku tom oslovil, ji, tu elegantní,

slavenou Estellu Saldovou.

Ted zase ernohorec se všecek zapálil.

,,A já zgse nemluvím nmecky," hodil hlavou

možná-li ješt pohrdlivji než slena, a bez úklony od ní

se odvrátiv, zmizel pyšnými kroky mezi davem k tanci

se sestupujícím.

Estelle se zatoila hlava, i myslila, že bude omdlé-

vati. Že by takové smlosti vi ní byl schopen smrtel-

ník, toho se nenadálá.

I pánové, Estellu obstupující, onmli na dlouhou

chvíli pekvapením a úžasem nad chováním ernohor-

covým, naež poali hlasit reptati proti takové imper-

tinenci; reptati vbec proti vzrstající smlosti pánv
echv, domáhajících se úsilím tém neodbytným

vtírati svj hrubý selský jazyk, jímž mluví jen dveky
a koové, veejnosti a žádati si, aby i v zábavách tak

vynikajících, jakou na píklad byla zábava dnešní, po-

užíval s jazykem nm.eckým. jazykem to dvorním,

úadním a armádním, stejných práv. Jak mnohého
z pozvaných host bylo prý na nejvýš urazilo, že vstu-

penka mu byla doruena v jazyku nmeckém i eském.
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že tanení poádky byly taktéž v obou jazycích a že

eský lev mezi ostatními znaky tak vyzývav se vzty-

oval. S týmž pocitem nepízn, posmchu a trpkosti

pohlíženo s oné strany na osoby, pedstavující bud po-

stavy z eských djin nebo v nkterém slovanském kroji

se objevivší. Kam to mlo dojíti tímto smrem tak

nepíjemn novotáským, elegantní svt pímo urážejí-

cím, ne-li k úplnému Prahy úpadku, totiž k jejímu se-

sprostaení a zdivoení?

Vyhrožovali páni velmi rozhodn, že si povedou stíž-

nost u výboru na drzého ernohorce, že si budou žádat,

aby se podrobil ped nimi u sleny pokorné omluv, pi
tom ale nemohl ni ten, ni onen potlaiti úsmv ponkud
škodolibý.

Horšíce se zcela do opravdy na neslýchané poža-

davky echv, páli pec jen hrdé krasavici, navzdor

svým ohnivým pro ni citm, že jí kdosi s toutéž hrdostí,

v níž si libovala, na jevo dal, že na ní tak málo záleží,

jak ona se tváívala, že jí záleží na jejích zbožovate-

lích.

Estella dobe si povšimla tchto úsmv, nekla-

majíc se ani dost málo jejich významem. Pedstírajíc,

že sob nikterakž nepeje, aby pánové se pustili k vli

ní do jakéhokoli nemilého objasnní bud s poadateli

plesu, bud s bezohledným ernohorcem, použila polky,

kteráž poala práv s orkestru co nejvábivji zaznívati,

a prese všecky do opravdy mínné protesty svých cti-

tel, na tanec ten práva si piosobujících, vyklouzla jim

ze sálu, prchajíc pod perutmi zaražené tety ku steše

otcovské z toho zlého, ošklivého svta, jenž se tak

neoekávan a náhle v podob onoho smlého syna er-

ných vrch na ni byl ušklíbl. Vyzývala pi tom všecky

živly ku pomoci, aby zavály a smyly i nejslabší stopu

hrozné oné potupy, jíž byla od nho doznala.

i
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II.

Ten dobrý otec! Ihned tu byl ve svém teplém žu-

pane se zlatou tabatrkou, nerozluitelnou svojí družkou,

v ruce. Slyše do svého pokoje, že se dcera tak záhy

vrací, tušil, že bud náhle ochuravla, nebo že ji potkala

jakási nepíjemnost.

Jak dlcuho to trvalo, než byl jeho vzlykající mi-

láek s to, aby mu zjevil, co a jak se bylo vše udalo!

,,A víš, kdo to byl, jenž si troufal tvoje jediné dít
tak pohaniti a uiniti z nho ter veejného výsmchu,
na sta jízlivých a škodolibých poznámek?" dodala Estella

s novým vzplanutím hnvu, hokosti a bolu.

,,Nemám o tem nejmienšího zdání," ubezpeoval ji

otec se svraštlým elem a hrozivým pohledem.

,,Byl to Raul Hron."

Pan apelaní rada strnul v plném smyslu slova toho.

,,Jakže, Raul?"

,,Ano Raul Hron. syn tvého pítele a velectného

souseda našeho."

Pan rada hrzou onml.
Obýval se svou dcerou v ,, Nových Alejích" první

poschodí domu, v jehož druhém bydlel pan vrchní e-
ditel. Hron se synem. Oba pánové, jsouce již drahn let

vdovci, netrávívali veery u krbu domácího. Setkávajíce

se v prjezde a znajíce se již ode dávna ze stránek nej-

lepších, byli se tak vele spátelili, jak tomu dovolovala

obapolná jejich dstojnost. Veeívali v témž hostinci,

kdež si zahráli velmi bezúhonn v karty naež putovali

v nejlep.sí míe, rozmlouvajíce bud o rozmarech hry, neb

o nkterém zajímavém úedním pípad, spolen vždy

zase dom.
,,Ten ubohý vrchní editel!" vzdychl si konen rada

s nelíenou scustraslí. ,,Ted pochopuji záhadnou tžko-
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puji, jak to bývá mínno, mluví-li jeho známí o tom,

že neudlá syn jeho asi žádnou kariéru."

,,To se íká?" dychtiv tázala se Estella.

,,Ano, lak nejednou již jsem slyšel tvrditi. Domní-

val jsem se vždy, že v tem jiného nebude, než že je jeho

pan syn asi trochu lehké krve a že mu snad dlá dluhy.

Nechtl jsem se iditele na to tázati, když sám o tom
hovor nezaal; on nemluvívá vbec nikdy o synovi,

a podobalo se mi nejednoU; že žijí vedle sebe jako dv
cizí osoby. Ale he zarmucuje otce svého nešastný

ten mladík, podle toho, co jsi mi o nm vypravovala,

než kdyby mu dlal sebe více dluh a místo studií se

bavil a hejil — on si hraje na echa."
Pan apelaní rada vyknul poslední slova s takovým

výrazem, že se cítila Estella uchvácenu nejhlubším pro

jeho pítele soucitem. Napjat naslouchala otci, jenž

truchliv pokraoval:

,,Jen bych rád vdl, jak ošemetný ten vrtoch v nm
mohl vzniknouti. Proslýchá-li se tu i tam, že se osm-
lují nkteí studenti, pocházejíce ze selských chalup

nebo z rodin emeslnických, initi pokusy, aby eský
jazyk se sml ozývati na veejných místech, tož se tomu
píliš nedivím, neb nejsou s to, jak známo, aby nm-
inu tak si pisvojili, aby v ní plynn mohli hovoiti;

vždy lovk ihned pozná v nich echáky, což je dopa-

luje, zahanbuje a pokouje. Domáhají se tedy ze všech

sil své eštiny. Ale Raul, syn muže tak vysoce posta-

veného, jehožto matka byla rozená šlechtina z Rosen-

kron, jehožto píbuzní zaujímají všude místa vyni-

kající jak ve vojši, tak v tch kterých úadech, že

Raul se pidal k té hrstce sprosák, kteí chtjí eštin
vedle nminy v živoi spoleenském dobýti stejných

práv, že si tím podkopává tak lehkomysln svou budouc-

nost, ne, to mi nejde do hlavy . .

."
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Estella se byla mezi otcovou eí ponkud vy-

jasnila.

„Jestliže ti dobe rozumím," pravila mu, ,,tož mne
nechtl Raul nikterakž pohanti, osloviv m po esku,

a postaviti m, jak jsem se domnívala, na roven s našimi

služkami?"

,,Toho snad nezamýšlel," odvtil rada pemítavé.

,,Dle mého mínní t oslovil po esku v záchvatu svého

zpozdilého vlastenení."

,,Ale papínku! jak mžeš íci vlastenení? Kdyby
chtl Raul býti vlastencem, byl by m oslovil po n-
meku, vždy jsme my Rakušané Nmci!"

,.To se rozumí, že jsme," svdil jí rada horliv,

doloživ se svou nejdležitjší tváí: ,,Ale ped lety,

ped mnohými lety, abych tak ekl v dobách ped-
kulturních, naprosto divokých, mluvívalo se zde v e-
chách také po esku, a zem bývala prý spravována také

v jazyku tom. To byla asi správa! Rád bych byl vidl

ty tehdejší zemské úadníky a seznal jejich rozsudky.

K dobám tm odvolávají se oni blázni a chtjí své

eštin opt pomoci k staré její v zemi té dležitosti

a nkdejší sláv. Ale jak již praveno, dosud mi je pov-
domé, že se eštiny dovolávají jen osoby nejnižšího rodu,

nedostateného vychování, obmezeného vzdlání a

mlkého ducha, nejsouce pro tyto nedostatky pirozené

a nahodilé s to, aby krásu a význam nmeckého jazyka

pochopili a ocenili; Raul jest první toho pravidla

výjimkou, o které slyším."

Slena Estella Saldová platila ve svém kruhu za

mladou dámu nejen dokonale vychovanou, ale i vy-

soce vzdlanou. Vyhovovala skuten všem požadav-

km doby tehdejší. Hrála ,,virtuosn'' na piano, zpí-

vala ..briliantn", mluvila ,,šaramantn" francouzsky,

vyšívala ,.ravisantn"' všemi možnými látkami na všecky

možné látky, tanila ..graciosn'' všecky ,
.salonní""
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tance; více se nežádalo. Jinými pedmty nebývaly

mladé dámy tehdáž píliš obtžovány. Zaslaly-li kamsi

dopis plný mluvnických a pravopisných nedopatení,

tož v tom spatována geniálnost, okovm všedních pra-

videl se posmívající, a považováno za roztomilou naiv-

nost, pletly-li si v zempise jména mst se jmény ek
a hor. Že z djepisu neznaly nieho, samo sebou se

rozumlo.

erpaly sleinky svoje vdomosti v pedmtu tom

z moderních románv, a i Estella byla z pramene toho

vážila. Pipomínala si ted celou adu román, jejichžto

hrdinové ji byli dosti zajímali, jednajíce jako vlastenci

italští, francouzští, skotští atd. Ale pedstaviti si po-

tomka nkterého z onch sedlák, kteí pijíždívali

s pytli brambor, hlávkami zelí, zaíznutými husami

atd. do Prahy na trh, onch mlékaek. kteréž zásobo-

valy Prahu mlékem, i onch zelenáek a drbežnic,

uhelný a zelený trh tak drasticky oživujících jako osu

nkteré umlecké práce, jako hrdinu podobného Rien-

zimu, Saint-juste-ovi, Ivanhoe-ovi, ne. s to nebyla ani

pi nejvtším obraznosti své namáhání, ba pi pedstav
té pociovala elegantní dáma vedle výsmchu i neodola-

telnou nechu. Jala se sprosté to plém eské ze všech

sil svých nenávidti.

, Kdyby byl Raul jen bláznem, nebylo by ješt

tak zle,'" prohodila konen, ,,ale on jest lovk beze

vzletu a vkusu, lovk pud nízkých, že se staví s na-

šimi sedláky na roven. Ostatn jsem si to vždy o nm
myslívala, nebo celé ty ti roky, co v našem dom
bydlí, chodí kolem mne se svšenou hlavou, s nmým,
nedbalým jen pozdravem. Ponejprv dnes, že si mne
ráil povšimnouti."

,,Ano i u mne ted na jisto postaveno, že Raul neudlá
žádnou kariéru," znova soustrastn se rada zamyslil,

..a to jest pro jeho otce vcí tak .fatální', jako kdybys
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ty nemla udlati partii. Jsem rád, že jsme na to pišli.

Již nkolikráte jsem se tebe chtl otázati, který z tvých

nápadník dochází u tebe nejvtší milosti; auditor

Strádal a komisa Nekup domohou se zajisté co nej-

díve vyššího postavení, doktor Šalovec neopomine
státi se jedním z našich prvních advokát, velkokupec

Grossmann jest poloviním milionáem a setník ze

Steinbusch bude za nkolik nedl jmenován majorem.

Co mne se týe, Estellko, já bych byl pro Stainbusche."

Estella sklopila oi.

„Jesti to lovk skuten velmi , distingovaný',"

svdila konen otci; ,, pohybuje se ve spolenosti do-

konale baví duchapln a taní rozkošn. Ano, žádný

z ostatních netaní tak jako on."

,,Nuže, vždy uvidíme," pravil otec spokojen.

,, Prozatím m tší, že se v úsudcích svých shodujeme.

A co se týe Raula/' dodal vstávaje, ,,tož myslím, že

udlám nejlépe, nezmíním li se o jeho beztaktnosti

otci jeho, jak jsem na poátku hodlal. Nejlépe bude
s naší strany ignorovati hrozného toho lovka, a pak-li

se ti nkdo zmíní o tvé affée s ním. nemj pro ni jiného,

než trošku úsmšku."
Estella pokynula, podávajíc otci na rozlouenou

elo k políbení.

, Vru. hrozný to lovk," vzdychla si po jeho od-

chodu, a hrozný ten lovk zkazil jí nejen dnešní noc,

nýbrž ješt celou adu nocí píštích.

III.

Bylo teprve pl desáté, a pan apelaní rada již

vstoupil do malého salonku nad prjezdem, kdež jeho

dcera s tetou trávívala své veery bud v kruhu malé

spolenosti aneb, jako dnes, sama u svého piana.
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Pestala okamžit hráti, zahlédnuvši ve dveích

otcovu starostlivou tvá, a spchala mu nepokojn

v ústrety.

Nebylo to bhem posledních dn ponejprv, co otec

takto u dcery se objevil.

Dechem lahodným zavanulo jaro roku 1848 luhem

a hájem, na sta vonných kvt znailo jeho pvabnou
stopu a sladký zpv ze sta libozvuných hrdélek pro-

vázel jeho kvetoucí kroky, ale v ulicích mstských to

po celé Evrop divoce zaburácelo, a dlažba jejich rud
se zbarvila.

Panu radovi a jeho pátelm se zdálo, že stojí nad

sopkou, jejíž jícen voln se otvíral, aby je se vším tím

starým svtem jejich dosavadních náhled, názor
a pedstav neuprositeln na vždy pohltil.

Zprávy z Vídn o nepokojích, pi nichž tekla krev,

e Uffa Horná v Karolín, podkování se knížete Metter-

nicha. demise pražského purkmistra, pedevším pak

schze lidu v sále svatováclavském, petice tam umlu-

vená k císai o rovnoprávnost obou národností, svobodu

tisku., samosprávu zem, zrušení roboty a tak dále,

národní výbor se sestupující, k nmuž se poalo pohlí-

žeti se strany lidu jako k jakémusi vznešenému tribu-

nálu, to vení mezi obecenstvem, nadje, které se všude

ozývaly, opravy, které se odevšad hlasit žádaly, tém
pes noc byly promnily obyejnou tvánost Prahy

a jejích obyvatel, zejména však fysiognomii onch pán,
jako na píklad pana rady Saldy, jejichž kruhy posud

vládnouce, byly udávaly mstu tón.

,, Nebylo již možná v hostinci setrvati," pravil rada

k dcei, kteráž, pišoupnuvšimukestolu pohodlné keslo,

umístila se na sedadle naproti nmu; ., takový tam byl

nepokoj! lovk vru nemže nikde již pijíti ke klidné

myšlence, neku-li ke klidnému slovu. Vrchní editel

šel již také dom, jsa se mnou stejného náhledu a cít se
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V n?ší obyejné spolenosti tak cizím jako já. Nemýlím-li

se, tož mu ke všemu psobí zbrklý pan syn ješt not-

ných starostí. Lítá po ulicích jako zbsilý. Chtl bych
?e o Bh ví co zasadit, že jest jedním z náelník ve

spiknutí tom proti starému, dobrému ádu a též jedním

ze strjc všech onch hanebných pevrat, jimiž nás

každý den pekvapuje. Nejspíše se zase nco vaí, nebo
jest lidu všude plno, všechna nároží jsou obstoupena;

zdá se, že tam je pilepeno jakési dležité návští. Kéž
pohrozí úady konen brannou mocí, jestliže vše co

nevidt neutichne a každý opt do kolejí své povinnosti

se nenavrátí! Já na míst nejvyššího purkrabí byl bych
dal Václavské lázn vojskem obstoupiti a všecky ty

rýpaly tam mluvící a mluvkm tm tleskající do jed-

noho zajmouti a vsaditi. Ti by mohli ekati, až bych
je zase na boží svtlo propustil. Pi chleb a vod by
s nich brzo bujnost spadla."

,,Jest mi s podivením," mínila Estella, podpírajíc

si rukou elo, na nmž spoíval jakýsi vážný mrak
zastiující jeho obyejnou jasnost, ,,že ve schzi Svato-

václavské se nesúastnil pouze jen lid pouliní, nýbrž

i mužové, kteí požívají v mst vlivu, honosíce se v-
dním, ba i jmním.'"

,, Proto jest celé to jitení tak povážlivé," vyjel

rada, jako kdyby ho byl náhle had uštknul, ,,že v nm
má úast jistá ást inteligence; proto bere na sebe ráz

tak nebezpený, že ízeno lidmi, kteí nejsou bez ta-

lentu. Ah! nesmím si vzpomenouti na útk Ludvíka

Filipa z Paíže, aby se mi nedlaly mžitky ped oima.
Bylo by hrozné, kdyby vci mly tak daleko u nás

doupti, jako ve Francii . . . Nechápu vru té naší vlády.

Nkolik nabitých dl na každé námstí a ke každému

voják s hoícím doutnákem. to by byla odpov moje.

kdybych byl mocnáem, na veškeré petice. Vždy se tm
pánm peticionáím o nic jiného nejedná než o lup.
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a nevzmohou-li se úady k energickému zakroení,

pak nemine hrzovláda vzdlané i nevzdlané luzy . .
.''

Pan rada nedokonil hímavou svou obžalobu proti

drzým peticionám a liknavým úadm.
Zašumlo to z daleka jako když po prvním velém

políbení slunce na horách pukne kra ledová a všecky

bystíce a potoky, cítíce se náhle sproštny okov, se

ženou v divokém plesu nad volností svou s úboí skal

do dolin, aby tam navlažily stíbrnou rosou svých vln

strnulou hroudu, v níž dímá úroda, na jejíž požehnání

tisícové dychtiv ekají.

Všichni v salonku pítomní v nmém úžase naslou-

chali záhadným zvukm tm. Na poátku nebylo lze

eho rozeznati, bylo jen slyšeti zmatené jakési volání,

ale co se to volá, bylo vždy zase pohlceno oním huko-

tem, podobajícím se plesu rozpoutaných jarním dechem

vod, valících se v radostném spchu neobmezené svobody

se strání rodných svých vrch.
,,A žije vlast! A žije národ a svoboda jeho! A

žije eský jazyk a práva jeho v korun eské!"
Tak se to ozývalo poád blíže, poád uritji, ze-

telnji, jásavji a vítznji z toho vlnobití hlav a hlas,

kteréž poalo naplovati ulici, valíc se v mohutném
proudu hlavními tídami a rozebíhajíc se v bezetných
pramenech do všech ostatních ulic a uliek, na veškera

námstí a prostranství, kteréž Praha v ln svém cho-

vala.

,, Honem, honem, spuste všecky záclony, zhaste

všecka svtla, uzavete všecky dvée!" zvolal rada na
svou dceru a tetu její. ,,A se mi chováte, jakoby nikoho

v byt nebylo. Vzdalte se každá do své ložnice, já ui-
ním okamžit tolikéž, a pak-li se vás bude zejtra nkdo
tázati, co jste íkaly tomu nonímu rámusu, odpovíte

mu, že jste jej zaspaly. Já uiním tolikéž. Kdyby ti

loti vidli, že zde bdíme, tož by byli s to žádati si na
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nás, abychom s nimi demonstrovali. Kdo vL zda-li

k tomu ješt nedojde ..." A rada odšoupnuv prudce

keslo i stl pádil skoro stemhlav do svého pokoje,

naizuje dámám ješt jednou, aby uinily za jeho pí-

kladem a spouštjíce všecky svsny a zhasínajíce všecky

lampy nedávaly na venek žádného znamení života.

Teta uposlechla svého pana švakra, jehož mla mimo-
chodem eeno v nejvtší uctivosti okamžit na slovo;

zmizela ze salonku tak rychle, že jí nemohla Estella ani

páti dobrou noc.

Estella uposlechla otce jen co se lampy týkalo.

Zhasila ji a naslouchajíc, jak uzavírá dvée do pedpo-
koje, aby nikdo ze služebných vejíti a mu zprávu o tom,

co venku se dje, podati nemohl, otoila také klí ve

dveích. Avšak místo aby byla vklouzla do své ložnice,

chovajíc se t.am tak tiše, jak si toho otec byl žádal, ote-

vela okno a nahýbala se daleko dol do ulice.

Noc byla tichá, vlahá, hvzdná, avšak Estella si

toho nevšímala. Pro tu chvíli ji jiného nezajímalo,

než aby zvdla, co se tam dole v tch ulicích dlo,

co ti lidé chtli, co se mezi nimi pipravovalo?

Bylo-liž pravda, co otce neustále tvrditi slyšela,

že celé to hnutí mezi lidem nemá jiného úkolu, než

zvrhnouti veškeré autority, oloupiti majetné ve pro-

spch nemajetných, zavésti bezuzdnost a beztrestnost

tam, kde panoval dosud mrav a zákon? To prý bylo

to jádro té svobody a rovnosti, tak to dopadlo s tím

heslem
, .vlast a rvárod!"

V ulici však poalo se již tišiti; voln se vyprazdo-
vala, jen smrem od Koského trhu bylo slyšeti nové

víení, nové volání Dlo se tam patrn opt nco no-

vého, a lidé, v okolí domu dosud se obmeškavše, poali

tam kroky své obraceti.

V tom starý domovník, jenž byl na zvdy si vyšel,

práv se vracel, volaje na služebnictvo domácí, které
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podle všeho se bylo v prjezde shromáždilo, vykávajíc

jeho návratu:

„Radují se lidé, že nám poskytl císa pán prý veliký

dar. Konstituce tomu íkají. Co to je, ovšem pro tu

chvíli nevím a nemohl jsem se také na to doptat; n-
kolik venkovan stojíc ped hospodou ,u Košíku' mezi

sebou si pravilo: ,Ta konstituce nám bude asi málo

platná; jestliže se z ní ukáže njaký užitek, beztoho ji

spachtujou židé', a také se obrátili a ode.šli do hospody,

nevšímajíce si již, co na Koském trhu se dje, a pece
to Praha dosud ani nevidla."'

Když se byly služky prostot venkovan notn vy-

smály, doléhaly na domovníka, aby povdl, co na

Koském trhu tak významného se dje.

,,Stojí lidé ped obydlím arcivévody Karla vedle

.Košíku' a provolávají císai za jeho dar dík a slávu.

Všecka okna se osvtlují, a studenti zapalují si pochodn,
zpívají mu eské naše písn, hotovujíce se prvodem
pochodovým pekvapit i hrabte Stadiona a také m.u

provolati slávu. Pinesl zprávu o té konstituci sám do

divadla. Opona musila spadnouti a on zvstoval chvjí-

cím se hlasem milostivý vzkaz císae pána k nám Pra-

žanm. To prý se strhl hluk a hned se všecko valilo

z divadla
;
již dále se nehrálo. To je všecko, a ted jdte

spát, abychom zas pišli do svého poádku; zej tra se

beztoho o tom ostatním dopodrobna dovíme."

A domovník bouchnuv vraty zarachotil v nich

klíem, a brzo se rozhostilo skoro takové ticho po dom,
jakéž panovalo v ložnici pana rady.

,,A já také nevím, co to je konstituce," šeptala si

Estella a ponejprv dnes se na to hnvala, že ví tak málo

podstatného, dkladného, tém nic, co by za e stálo,

že je v mnohém ohledu tak nevdomá jako ten domov-
ník a ty služky, nad nimiž se jí pece vždy zdálo, že plane

v nedozírné výšce vzdlanosti. Kdo ml asi pravdu,
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zda otec její, jenž pedpovídá nejhorší vci, anebo ti lidé,

kteí se tak bouliv radovali z daru, jenž jim byl ušt-
den samým mocnáem?

Mohlo-liž to býti nco záhubného co podávala

pravice císaova svým dtem? ,.Kdo by mi to povdl?
Ke komu se obrátit o pravdivé a poctivé vci té ob-

jasnní?" zticha si pravila, a ped ní se zakmitl obraz

ošemetného Raula.

1 ona ho vídala udýchaného, uhátého, rozechv-

ného po ulicích tkati, nebylo pochyby, že ml jakýsi

podíl ve zmatcích tch a to nikoli nepatrný.

Jakoby myšlenkami jejími byl býval pivolán, na-

jednou na protjší stran ulice práv proti oknu jejímu

se zamihl.

Míil do domu.

Spšnými kroky se k nmu pibližoval, jakoby se

tam chtl jen na chvilinku zastaviti snad pro pedmt
zapomenutý a ihned zas odkvapiti.

Sokolí oko jeho ji v okn zahlédlo a poznalo.

Stanul.

,,A žije národ eský a jazyk jeho!'' zvolal k ní

zvun, vzdorn, bujn.

Estella chtla od okna odskoiti, ale rozmyslila si

to jinak.

,,Kéž mi chcete radji ve vší rychlosti povdti, co

to je konstituce!" volala zas ona teskliv k nmu, avšak

po francouzsku, domnívajíc se vším právem, že by jí

asi dnes tak málo po nmeku odpovdl, jako onehdy

v bále umlc.
Raul se zarazil.

Ne, nebyl to výsmch, který z jejího stesku k nmu
zazníval. Ostatn což byla ona první, kteráž se ho za

dnešního veera takto tázala? Pojem konstituce byl

mezi obecenstvem tak neuritý, že i mužové, kteí
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sluli vzdlanci, byli se ho jakožto právníka taktéž na

hlubší význam a dosah slova toho tázali.

1 nerozpakoval se dlouho vyhovti jí.

,,Pi konstituci vládne mocná na základ pání

a vle svého národa," odvtil po krátkém rozmýšlení

krásné své nepítelce v jazyku, v nmž byl osloven.

,,A je to pravda," tázala se dychtiv dále, velmi

jsouc spokojena, že se nehledl Raul její zvdavosti vy-

mknouti, ,,že žádajíce si rovnosti, chcete zámožné ve pro-

spch nezámožných oloupiti?" —• a Estella se rychle

opravila —• ..zkrátiti," dodala ponkud v nesnázích.

,,Kdo si troufal uvrhnouti vám do srdce podezení

tak ohavné?" rozhorlil se Raul.

Estella se neosmlila jmenovati otce,

..Škoda, že vám tak špatn rozumím." vyhýbala

se odpovdi.

..Dovolíte mi, abych závad té odpomohl?" vy-

zvídal váhav.

...Prosím za to."

Raul opatrn k domu se piblíživ, klí zlehounka ve

vratech otoil. Za chvíli se objevil nesa žebík, jenž

visíval v prjezde pro pípad možného požáru nade

dlouhou adou vysmolených košík na vodu, což bylo

ješt lze ve všech vtších^domech vidti. S každé strany

vrat trela silná železná ty, na níž byla zavšena lucerna

tehdejšího nemotorného útvaru, v níž blikal kalný pla-

mének olejem živený. K oné tyi, vedle níž Estella

s okna se sklánla, pistavil Raul žebík a vyšplhav se

s nevšední obratností nahoru posadil se na ty a pokra-

oval ve své politickosociální pednášce s takovou váž-

ností, jako by byl sednul na profesorskou kathedru,

a s toutéž vážností byl od své posluchaky uvítán.

V onch divotvorných dnech zdálo se náhle to nejne-

slýchanjší^pirozeným a slušným.
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,,Pravíme-li rovnost," poal Raul na své lucern

bez omluvy a úvodu, .myslíme tím, aby lovk, jenž

koná poctiv jakoukoli práci lidstvu užitenou, byl

v úct svých spoluoban na roven postaven s jakým-
koli boháem a uencem. Nemá býti rozdílu mezi

nimi."

Estella sklonila svou pyšnou hlavinku.

,,A jak jest s tou vaší svobodou? Žádajíce si býti

svobodnými nechcete prý, aby platnost ml ni zákon

božský, ni zákon lidský."

,,Svobodou 'je u nás, když lid sám o svých osudech

rozhoduje, když jednotlivec smí pronášeti své náhledy

o pomrech spoleenských, o vcech náboženských

s mravní opravdivostí, ale bez bázn a ostychu, když

smí vystoupiti proti pedsudkm, které jsou závadou

duševnímu rozvoji a pokroku všech. Býti svobodnými,

jest u nás toliko býti innými, svdomitými, užitenými

sob i ostatním."

,,Co je to vlast?" pokraovala neunavená Estella

.,Velký básník dí. že popel našich pedkv."
,,A co to máte poád s tou národností?"

,,Jesti to myšlenkový odkaz pedk tch, jazyk,

jímž mluvili, názory, jimiž si záhadu svta vykládali,

zpsoby, v nichž zvláštnost jejich mysli se jevila, mravy,

svdící o hodnot jejich povahy, krátce: jesti národ-

nost ducha toho kterého lidu barvitost a ráz."

,,Pouhé to blouznní, jehož nechápu a jež odsuzuji.

Má nám býti jeden lovk tak milý jako druhý bez ohledu

k jeho zvláštnostem."

.,Má, ale není. Naše osoba nám bude pece vždy

milejší osoby jiné."

,,Výrok ten nezakládá se na pravd." Estella citliv

vyjela; ,,já miluji otce svého nad sebe."

,, Pipouštím, ale není-liž i v tom kus sebelásky,

milujeme-li leny své rodiny více lidí jiných? Vy jaksi

Kar. SvétU, Výbor z povidek a vzpoiniiiek. <)
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nespokojené na mne pohlížíte, jako byste mla tisícero

chutí pohádati se s pírodou, že nás stvoila tak sobec-

kými! ite, co chcete, chtjte vyrovnati rznost ro-

dinnou i národní, pece vás to bude pak zase vábiti

místo k bratrm, místo k rodákm, k osobám s vámi
stejn smýšlejícím, a nevidíte-li v pásce té, již nazýváme
sympathií, také kousek sobectví, také kousek sebe-

lásky?"

,,To je nco jiného," popuzen tvrdila Estella.

,,Spolek se stejn smýšlejícími 2e svobodné vle sama si

vyhledávám; v národ náhodou jsem se zrodila. Kdo ví

k jakému národu bych chtb náležeti, kdybych mohla
voliti, a proto nemá národnost, s níž se ted tolik hluku

nadlá, pro mne žádného významu, ba zdá se mi híchem
povyšovati ji nu roven s city rodinnými."

,,A pece znaku národnosti své nikdy se sebe neše-

tete, jako se sebe nešetete jisté zvláštnosti rodinné.

Domníváte se, že jste Nmkyní, a pece hudební nadání

vaše, váš zpv, jemuž naslouchávají zde veer celé tlupy,

vyzrazuje vás ihned jako ešku a svdí o vašem pvodu
slovanském."

,,Všecky moje družky zpívají tak jako já"

,,To zase svdí o tom, že Praha je eská, slovanská.

Ni v Berlín, ni ve Vídni, ni v Hanoveru nenaleznete

tolik dovedných hudebnic, tolik výtených zpvaek jako

v Praze a to ve tídách chudých rovnž jako ve tídách

zámožných. Jak drsn vyslovují Nmkyn franštinu

a jak pkn plyne Polce, Rusce, vbec Slovance se rt.

Jak snadn v ní se vyjadujete!"

Ale Estella se nedala tak snadno pevrátiti.

,,Rovnž tak ráda jako Nmkyní byla bych Špa-

nlkou, Italkou, Angliankou. U mne platí jeden národ

tolik co druhý."

,,Tak jest i u mne. Ale k srdci národa mého pece
jen srdce mé pirostlo jako vtev ke kmeni, z kteréhož
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vypuela. Pipadá mi lovenstvo mnohdy jako veliko-

lepé varyto, na nmž každý národ je strunou, jejichžto

mohutný souzvuk napluje ve snách mých žasnoucí

vesmír harmoniemi krásy nevýslovné. Žel, že struna

eská po vky již nmá, že schází v akordech hudby té

posvátné nejistší, nejryzejší tón, onen zvuk velé na-

dšenosti, jenž se zachvje jako ohlas tklivý, až ideál pla-

noucí nad djinami lidskými rozpoutá blankytné své

perut ke vzletu novému, vyššímu, smlejšímu, mohut-
njšímu. Ó, národe mj, posud vzletu tomu vždy stails,

ehož dokladem kalich Husv, hranice muedníkv uení
jeho, popravišt na Staromstském námstí. Ó, sta-

íme mu i my, dti tohoto jara, kteí chtjíce národu

vybojovati volnost, snad volností a životem svým ji

zaplatíme?"

Raul ml v té chvíli cosi tak úchvatného v každém
svém tahu. v každém svém posuku a slovu, že Estella

bezdky onmla zírajíc na všecka užaslá jako na zjev

z jiného, neznámého svta. A svt ten jiný, neznámý,

vyšší, tak velice se lišící od svta onoho, v nmž dosud

žila, byl se ped ní rázem otevel dokoán.
,,Smím vám poskytovati dol^lady toho, co ted jsem

vám pravil?" otázal se jí zticha po dlouhé pestávce.

Bylo to mnoho, velmi mnoho na rozmarnou slenu

Saldovou, že ho urputn neodbyla odpovdí zápornou.

,,Vždy neumím esky ísti," zašelestilo skoro bo-

jácn s jejích ržových rt.

,,Osmlím se piložiti slovník i mluvnici eskou k zá-

silkám svým," dodal Raul skoro prosebn, obávaje se

patrn rozhodného zamítnutí.

Ale Estella nemla k tomu asu; v dálce zaburácel

mohutný sbor mužských hlas a záe pochodová po-

ala osvtlovati domy.

Mžikem slétl Raul po žebíku se svého vzdušného

sídla, a dávno visel žebík opt mezi soudruhy koši dole
r
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V prjezde, než se piblížil prvod pochodový, jenž

ml pes nábeží namíeno na Malou stranu k paláci

nejvyššího purkrabí hrabte Stadiona, aby mu vzdal

díky za ochotu, s kterou byl pišel obyvatelstvu praž-

skému do divadla zvstovat. jakýiTii poklady hodlá

mocná národy své daiti.

Byly to dlouhé, nepehledné ady mladík roztou-

žených, kteí hoící pochodn v rukách nesouce pli

u velebném chorálu píse: „Hej Slované", jež se stala

vedle písn: ,,Kde domov mj?" v onch dnech hymnou
národní, již umlo zanotovati každé ržolící dít, k níž

pizvukoval se slzami v oích každý stíbrovlasý kmet.

Ó, jaro volnosti, které jiné se ti vyrovná?!

Estella neopouštla okno. Zstala na svém míst,

i když zpv a záe dávno v dálce byly zanikly, když ulice

znova se vyprazdovala a utichla. Zstala tam sama
obrácena jsouc tváí k hvzdám na nebi. Ale nevidla

jich, nebo proud slzí, o nichž nevdla, voln se jí linul

s oí pes ubledlé líce ... A hvzda za hvzdou vychá-

zela píi tom v její duši a dech probouzejícího se národa,

jejího to národa, ovanul její elo a ^rdce její s ním sla-

vilo píchod jara. svého to jara.

IV.

Jak rozilen sedal pan apelaní rada dnes k obdu.
Ale byl také tento svatodušní pondlek den k zbláznní.

Vše hoelo ve zlatém ohni ervnového slunce. V ulici

panovalo horko jako ve výhni, z každého kamene,

z každé zdi. z každého okna, z každé tašky na steše

sálal nesnesitelný žár. a k tomu ten žár sálající z lidských

oí, z lidských tváí, z lidských eí.
Po celé dopoledne hrnulo se mu pod okny nepe-

hledné množství lidu. sváten vystrojeného na Koský
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rh. jenž byl od bezna jevištm tolikeré povznášející,

dojemné, významuplné, avšak jeho a jeho stoupence tak

velice rozjitující slavnosti národní.

Dnes dokonce tam mla býti sloužena o pldva-
nácté velikolepá mše na poest hostí slovanských, kteí

se byli v Praze ke slavnému sjezdu shromáždili, aby
porokovali v bratrské lásce o svých zájmech, tužbách,

nadjích a potebách vzájemných.

S planoucím hnvem pozoroval pan rada ety stu-

dentstva ve slavnostní zbroji, právníky v apkách er-
vených, mediky v erných, filosofy v modrých, techniky

v zelených spchající na místa jim pi mši stanovená

co stráži estné.

Zlostn pi jich pohledu pipomínal si drzost, jíž si

troufali tolik vážených osobností poctíti v poslední dob
svými koiinami a žádati, aby ke snmu, jenž byl po-

ložen ke dni 19. ervna, smla každá fakulta vyslati jed-

noho dvrníka ze svého stedu, aby tam hájil jejich

práv, nechtíce, aby úloha ta déle sv-ena byla pedanti-

ckým jich dkanm. Nemén ho dopalovala národní

obrana se svými šedými klobouky, ervenými péry

malebn ozdobenými. Ale pravou boui nevole v nm
vzbudila , Svornost"', jejížto lenm tak švarn slušely

šnrované kabáty, ervené, sivou kožešinou premované

epice, jejichžto podlouhlý konec s bílým tapcem visel

na levé rameno.

Sbor ten, pedchdce našeho , Sokola'', býval vždy

od lidu s pravým jásotem uvítán, jako sbor tch, na je-

jichžto hrdinné mysli, silné páže a poctivá srdce nejvíce

spoléhal. Miláek obecenstva toucího, spisovatel Tyl,

kráel v jeho ele. echm a ozbrojeným sborm mšan-
ským, kteréž k slavnosti se dostavovaly s hudbami svými,

bylo panem radou v nmém pohrdání spíláno zrádc.

Pro knžské hodnostáe objevivší se v prvod alumn
neml v.šak než tichou soustrast. Ale když konen se
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zastrakatil matkami vedený nesmírný zástup mladých

dívek v bílých sukních, v pestrých šnrovaných kabát-

cích, na hlavách s kulatými venkovskými epeky
s dlouhými fábory, nebo se staroeskými vínky, i
ozdobenými podbradkami, tu neznal ve svém spravedli-

vém hnvu žádných mezí a odstoupiv od okna, k nmuž
byl od rána jako zlým jakýmsi kouzlem pipoután,

poruil, aby svému muenému srdci ulevil, nech je

obd, jakmile bude hotov, ihned na stl postaven,

v emž mu teta také obyejnou svou ochotou okamžit
vyhovti se snažila, propjujíc kuchace své dmyslné
pispní a ráznou pomoc.

Díky jejímu šlechetnému piinní stála mísa s po-

lévkou o celou hodinu díve na stole, než obyejn, totiž

práv o dvanácté, ímž rozkvašenost pana rady o n-
kolik stup klesla. Netušil chudák, že obd, k nmuž
zasedá, neukoní, že to bude vbec obd, jakéhož snad

Pražané nezažili, co msto jejich stálo. Zvstoval hrozné

do budoucnosti vci, ale ehosi tak hrozného, jako na
v píštích hodinách ekalo, se pece nenadal.

,,lovk vru poíná již o tom pochybovati, zdali

nad námi ješt bdí Prozetelnost." zahoekoval pijí-

maje z ruky tetiny svj talí až po kraj naplnný raí

polévkou. ,,Co je historie historií, neudalo se za tvrt

roku v žádné zemi tolik neslýchaného, jako v zemi naší

od jedenáctého bezna až do dne.šního dne, kdež píšeme

dvanáctého ervna. A všecky tyto neslýchanosti mají

dojíti zákonitého stvrzení, sankce jeho Velienstva.

jim k vli je svolán snm, v nmž budou zasedati vedle

arcibiskupa, proboštv, královského námstka, knížat

a hrabat zemských — jejich bývalí robotníci. lovk
pochybuje i o svém vlastním rozumu pemítaje o udá-

lostech každodenních. Ale více ješt než ten snm
píští hryze m onen snm, jenž ted zasedá na Žofín,

myslím ten sjezd slovanský. S okázalým pokrytectvím
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byl zahájen službami božími u oltáe Cyrillo-Methodj-

ského v Týn; ale když ti pánové na to vytáhli se svými
národními korouhvemi, ubírajíce se prvodem po Praze,

než zasedli ke svému rokování, tu jsem se tázal vrchního

editele, zdali píroda sama do toho se nevloží, aby
zpupnost tu pokutujíc, všecky tyto zbojníky zahladila

zemtesením nebo potopou."

Teta vztáhla proti švagrovi ruce. protestujíc co nej-

slavnji proti takové pokut vinníkv, která by mla
v záptí zkázu celého msta a nevinné ásti obyva-

telstva jeho, k níž pan rada prý pec se svou rodinou

náleží.

Pan rada uznávaje, že má jeho švagrová pravdu,

pestal na slovanský sjezd svolávati prozatím metly boží,

ponechávaje si na pozdjší dobu pemítati o nejvhodnj-

ším trestu jeho úastník.
..Neml jsem tebe uposlechnouti, Estello,'" poal

dcei vyítati, ,,a pec jen s tebou z Prahy ujeti, jakmile

se oteplilo. Co bych si byl zlosti uspoil, ale ty jsi se tak

houževnat bránila úmyslu mému, že mi nezbývalo než

ti povoliti."

Estella zahoela ve tvái nejživjším purpurem

a tetika sklonila ponkud potmšile oi.

,,Neposkytuje-li hlavní msto dostatené bezpe-

nosti, jak to teprve dopadá na venkov?" rozpait se

omlouvala Estella.

,,V dvodu tom také trochu pravdy," mínil rada;

..vrchní editel mi to též namítal, když jsem se mu se

svým plánem svil. Ten nebohý lovk není k sob
ani podoben od té chvíle, co není více tajností, že jeho

pan syn zárove stojí v ele celého toho istého hnutí

Nepochopitelno, jak se mohl tímto zpsobem zvrhnouti

syn tak vysoce postaveného muže, jehož píbuzní zaují-

mají místa tak vynikající v úadech a vojšt a jehož

matka byla rozená šlechtina z Rosenkron. Domnívám
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se, že si ani editel netroufá jej vyhnati, aby proti sobe

tu lotrovskou bandu jeho pátel nepopudil To je vlastn

to nejhorší, že nesmí našinec své rozhoenosti ani uzdy

popustit, aby na sebe tím nesvolal njakou koiinu,
ne-li cosi horšího. Ta pedverejší beseda na Žofín,

to prý byla maškaráda. Všecko se objevilo ve slovanských

krojích, i ženštiny a pi krojícli tch již prý setrvají, což

se zdá podle dnešní ukázky býti pravdou. Když zanou
i Ženštiny do politiky se míchat, inu pak . . . Ale co to

vidím, Estello. vždy ty máš také takový bláznivý ka-

bátec na sob jako ty výstednice. které táhly ped chvílí

tu kolem oken na Koský trh . .
."

Zase zaplanula Estella ve tvái jako rže, zase sklo-

pila tetika potuteln oi na svj talí.

,,Zstala jsem z pohodlnosti ve své ranní jupce,"

omlouvala se Estella. pracn nesnáze své pemáhajíc.

Jesti to pouhá náhoda, že mi ji ušil krejí z modrého
tibetu a bílými šrami ozdobil; má stih takovým jaký

je ted pro ranní jupky práv moderní, není-li pravda,

tetinko?"

Teta nepozdvihujíc oí s talíe, nm jen k slovm
tm pikývla, ím vyvolala nový žár na prsvitné elo
spanilé své netee, podeziv stranou ji mící.

Vypátrala-liž její tajemství, vyslídila-liž, jak dlouho

do noci v salonku se obmeškává, s kým to šeptává ote-

veným oknem, vd!a-liž. kdo byl onen, jenž tiskne

její ruku pi blesku a hromobití k ústm.,

posmívaje se pívalu, jenž máí mu vlas i odv, s kým
to za úsmvu msíce tam si zírá "do oí až na dno duše.

pekvapena jako on klenoty, které se v hloubi jejich na

n zastkvívají? Uhodla, kdo to byl, jenž své sídlo na

lucern by nebyl promnil se žádným na svt stolcem?

Zdaž pekvapila jeden z onch hovor, kdež Estella

jej nazývala svým dobrodincem, kisitelem, spasite-

lem, ubezpeujíc jej s tisíci slzami, že on ji teprv život
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znáti nauil, te že má teprv pro ni cenu a význam?
Pochopila liž, že to, co mu praví, také v pravd míní, že

duše jejich .skuten splynuly v citu nejistším, nejve-

lejším, že emu on ví, ví i ona, že co on miluje, nauil

i ji milovati horoucn, neobmezen vn? i pišel

domovník na spády svého žebíku a stžoval si tetice,

k í to služb mu bývá noc co noc odcizen?

,,A se mi v té jupce na oích neblýštíš,"" kabonil se

rada na dceru ..nechci t v ní nikdy již spatiti; pi-

padáš mi v ní jako bys i ty náležela do onoho táboru

tajných lupi a zjevných rebelant. Vždy nemže
býti ani vlastní otec svým díttem jist, ehož dokladem

nejsmutnjším náš soused v druhém poschodí. Co se

i šlechticové i prelátové pidávají za leny k onomu kle-

tému národnímu výboru, jenž zvolen a stanoven oním

buiským shromáždním ve Václavských lázních vládne

místo císaských úad celou zemí. jsem už na vše pi-

praven. ím je ted na píklad apelaní rada? Pedm-
tem výsmchu pio každého holobrádka s erveným
chocholem a vysokými botami. Což pak se ale do tchto

nešvar a neplech nevloží žádná moc lidská, ni nebeská?"

Radovo horování bylo hrozným zpsobem perváno.

Ozýval se z dálky pustý lomoz, zmatené výkiky, vzteklé

a ustrašené volání ze sta hrdel lidských, pronikavý kik
dtí a žen; mezi to padlo nkolik stelných ran.

Všickni od stolu polekan vyskoili.

.,Co se to zase dje?" zajíkal se rada, na celém tle

se tetele a.zuby drkotaje. ,,Jak se podobá, poínají ti

vražedníci krvavou svoji práci."

Teta lomila v nmé zoufalosti rukama. Ve dveích

se objevily ustrašené tváe služek hledajících u pán
svých ochrany a tázajících se jich na to. co oni od nich

vdti chtli.

Estella první se vzpamatovala. Piskoivši k oknu

otevela je dokoán, aby seznala, co pustého ryku toho
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píinou. Na ulici bylo vidti matky prchající, vinoucí

s hrzou k prsm dítky svoje plaící, muže, zdvihající

k nebi zaaté psti s dsnými písahami, vzpouzející se

utíkati s rodinami svými. Ve smsici té lítali studenti,

volajíce do každého prjezdu hlasy hímavými: ,,Do

zbran, Pražané, do zbran! Zrada, zrada, zrada! Stí-

lejí do nás bezbranných! Chtjí nám vzíti, eho nám
milostivý náš král uštdil! Zrada! Do zbran, Pražané!"

,,Do sklepa, do sklepa!" rozkikl se pan rada,

konen se vzchopiv. .,Skryjme se, aby nás ti buiové
neubiii, než je vojsko rozežene a postílí!"

A pan rada jsa tém bez sebe uchvátil tetu za ruku,

domnívaje se, že se to uchopil ruky své dcery potácel

se s ní ze dveí na chodbu, z chodby na schody, se schod
do prjezdu, následován jsa bdujícími svými služkami.

,, Honem zavete vrata u domu!" kiel na domov-
níka, ,,a nám pak otevete sklep! Nechceme se dáti za-

rdousit a obsit. Vy stežte dm, vám nic neudlají,

nebo patíte k nim. jako muž z lidu."

Domovník všecek zpitomlý hlukem na ulici a

hlukem, který dlal pan rada, uinil tak hbit jak mu
síly staily, dle jeho rozkazu. Otevel dvée do sklepa,

kamž za panem radou se nahrnuli všichni ostatní ná-

jemníci, pana vrchního editele v ele, kteí byli stej-

nými obavami jako pan rada puzeni.

,
.Zamknte nás," velel rada ze sklepa. ,,a zataraste

dvée njakým haraburdím, aby nás ti zlosynové nevy-

pátrali; dosti na tom, že nás vykradou!"

Domovník uinil i tenkrát, jak mu naízeno, a brzo

zmizely dvée do sklepa za celou hromadou starých

prken.

Bylo mu pi tom tak teskliv. jako kdyby pohbí-
val celý dm a zstával na svt sám.

Ale nebylo mu popáno trudnému tomu rozjímání

na dlouho se oddati; jeho innost byla znova vzývána.
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jící se hlas. ..Musím se podívati ven a než se vrátím,

prosím, abyste mi nkde na bezpeném míst uložil toto

staré plátno. Tuším, že bude co nevidt obvazk potebí,

proež vás také žádám, abyste vyhlédl tiché a odlehlé

zákoutí a tam nasypal hojn slámy, abychom mli ne-

bohé ranné kam položiti."

Byla to Estella, kteráž k smrti ubledlá, ale s hára-

jícím nadšeností zrakem takto promluvila ke starému

domovníkovi, podávajíc mu ohromný uzel jemného,

snhobílého, vonného prádla.

Zmaten tím. co kolem nho burácelo, sleny radovic

ani se netázal, pro i ona není ve sklep, aniž se podivil,

co om venku vyhledává. Pijímal od ní prádlo ku scho-

vání, jako by to ani jinak býti nemohlo, a otevíral ped
ní vrata, jako by to bylo zcela pirozené, že ona, ta nžná
tak rozmazlen vyhejkaná dívka, jediné dít vysoce

postaveného otce se vrhá mezi rozlícené na ulici zástupy.

Víila venku pravá vichice vášní, ped níž Estella

bezdn zase chtla couvnouti a se skrýti; ale zmužile

odolala tomuto prjevu díví bázlivosti.

,,Co se to dje?" tázala se nkolika ížen, které s ži-

vými posuky. uhátými tváemi a jiskícíma oima
mezi sebou rozmlouvaly.

..Vždy to snad slyšíte, co se dje," osopila se jedna

z nich na dívku, v níž vidla nejspíše njakou upejpavou

panskou i komornou; ,,i nevíte, když se do lidí stílí,

že je zle?"

,, Nechápu, jak k tomu dojíti mohlo," vzdychla

Estella tak žalostn, že oslovená žena v drsnosti své se

umírnila.

, .Chtli prý se studenti po mši rozejíti," pokraovala

jemnji ,,tuseobjeví vysoký pán, skvostn po slovansku

ustrojený a volá —"
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Žens si nemohla v rychlosti vzpomenouti, co onen

pán volal. iperný výrostek, jemuž domnlá komorná

asi do oka padla, uspoil jí práci dalšího vzpomínání, vy-

pravuje hbitým jazykem nriísto ní:

, .Volal onen pán. jehož nikdo neznal: , Bratí, snad

se nerozejdete dom, abyste nevzdali est muedníkm
na pražském námstí popraveným?' —• ,Ano ano, po-

táhneme na námstí!' volali studenti a ihned se opt
seadili; my ostatní za nimi. Zahneme okolo Špinku,

ale sotva udláme nkolik krok, tu se proti nám vy-

hrne oddlení vojska. .Zpátky!' volá na vojáky onen pán,

,dnes je den syn národa! Na vás, vyhnouti se tm,
kteí se ubírají, aby est vzdali a slávu provolali krvi

muednické; rukou katanskou prolité!' Ale vojsko se

neuhnulo nám s cesty, a my se zas neuhnuli vojsku,

zanotovavše: ,,Kdož jste boží bojovníci"'. Tu najednou

se zableskly ve slunci tasené mee, nasazené bodáky
a místo zpvu zaznl kik. hrozný se strhl hmot, a my
byli tlaeni zpátky. Vojsko stílejíc hnalo se za námi,

ale u Suchého vystavli jsme za deset minut takovou

barikádu, že nemohlo dál; na mstku taktéž, a ted

se staví barikády v.šude. aby nemohlo pes mosty na

M?rianské hradby, odkud by do msta ovšem /.cela

pohodln bouchati mohlo. Jedná se nám jen o to, aby
se tam nedostali branami, pes Vltavu a Letnou, ale

slyším že brány jsou našinci dobe obsazeny. Též jsem

se práv dovdl, že vojsko se usadilo v museu a v Karo-

linu jako v njakých pevnostech. Inu. uhlídáme, kdo
s koho," dodal hoch se samolibou dvrou; ,,za hodinu

tu máme posilu z venkova s kosami a cepy. Než bychom
je pustili jes etzový most. radji jej .napálíme."

Nemohl svoje strategické plány dále rozpádati.

,,K práci, brati!" zahml najednou mezi davy
mohutný hlas, Raulv to hlas, jenž se náhle objevil

y prvodu celého houfu junáckých postav, jimž sršela
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Jarost a ráznost z každého pohledu, z každého hnutí.

..Již je vám všem známo, že závistníci naši chtjí nám
vyrvati poklady, jimiž nás daila láska našeho panov-

níka, že nechtjí, aby jeho sliby skutky se staly, jsouce

na snmu zákony potvrzeny, že hodlají snm ten pe-
kaziti svými podplacenými jednateli, z nichž jeden

v pestrojení slovanském zavinil nynjší srážku mezi

vojskem a studentstvem, jíž tak dlouho se sebezapením
jsme se vyhýbali. Zmatky a nepokoji j*imi zpsobenými
a vyvolanými hodlají pevrátiti v nás dvru v mocnáe
nám píznivého, což se jim. dá-li Bh, nepodaí. Pro-

zatím nám v neblahém okamžiku tom nezbývá než

abychom se postavili na odpor tm. kdož nás napad^íjí.

Nkolik set krok opodál pelévají již krev našich ro-

dák, co nevidt uvrhnou se na nás. Stjž zde barikáda

proti útoku zamýšlenému jako hradba, na níž hájiti

budeme nezadatelná práva našeho národa, vlastnictví

našich spoluoban, bezpenost našich krb rodinných."

Sotva Raul slova ta domluvil, pirachotily ze všech

stran povozy, jsouce muži za voje taženy. Byly to

skvostné ekypáže i ebinové vozyafiakty. Na sta ruk

je uvítalo, povalilo jednu ást na zem, vrhalo na ni ást
druhou, narovnalo na v.še ješt vrstvu tetí a to tak

vysoko, až dosahovala hradba takto utvoená nad

okno u ložnice pana rady, rozepínajíc se pes celou ulici

ve stejné výšce a šíce až k protjšímu domu Na mí-

stech, kde barikáda se viklala, byly zaraženy trámy,

které se tu objevily toutéž bájenou rychlostí, aniž se

vdlo, odkud jsou pivleeny. V.še ješt zarovnáno

prkny a kde se vyskytovala mezera jakás, tam naházeno

kamení, kteréž pinášely ženštiny v klínech. I po-

divily se ženy, jak se upejpavá komorná o níž si myslily,

že upláchne, jakmile ji k práci té zavolají, pi tom

iní. jak nešetí svých bílých, hebounkých ruek, z nichž

jí pi trhání dlažby krev ve velkých krpjích se inula.
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Když byla barikáda vztýena, vzal Raul do ruky

velký kus uhlu dlníkem mu podaný a napsal lapidárními

písmeny na ze: ,,Smrt zlodjm! Posvátným budiž

nám majetek spoluobanT' Na to pijal nabitou pušku

z rukou vedle stojícího pítele a první se vyšinu! na

barikádu, na niž jej následoval houf mladík a roz-

sadil se po ní jako roj bzuících vel, každý si hledaje

místeka, kde by se mu skrytému nejlépe tam míilo,

odkud byl útok- oekáván, oznamuje se stelnýma ra-

nami, praskotem granát a divokým hrozebným jekotem

více a více se pibližujícím.

Tu se vypial Raul na výšce barikády a ješt jednou

jal se mluviti k tm, kteí se byli kolem nho shromáždili

jako bojovníci za tutéž myšlenku, ješt jednou se sna-

žil se sebe a s nich svaliti vinu, že lehkomysln se pou-

štjí v krvavý zápas, který, nebude-li korunován vítz-

stvím, snad bude míti v záptí zkázu a záhubu všeho.

co v poslední dob za zlatého jitra svobody nadjného,

mnohoslibného a utšeného vypuelo a rozkvetlo.

,0 dopejte mi, bratí a sestry moji," volal hlasem

pohnutým, ,, abych vám v této chvíli nad jiné vážné

a osudné pipomenul slova našeho Šafaíka. jimiž velký

tento vlastenec zahájil sjezd náš slovanský. I pravil

nám s posvátnou úctou naslouchajícím: ,,Výrok našich

nepátel jest. že nejsme schopni úplné svobody, že

nejsme schopni vyššího politického života, pro to. pro

to jediné, ponvadž jsme Slované. Slovan —• tak zní

úsudek jejich —• od pírody uren jest ke služebnosti,

k poddanství jiných, vyvolených, nadanjších, ušlechtilej-

ších národ. Brati, tento stav vcí déle trvati nemže.
Losy národ jsou vrženy; pišla i pro nás doba rozhodná

díve, než jsme se jí nadali. Nevinnost ped svdomím
a Bohem není platná ped soudem svta, soudem ná-

rod. Buto se oisme skutkem a dokažme, že jsme

schopni svobody, anebo se pelejme cvalem v Nmce,

J
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Madary a Vlachy, bychom nebyli déle jiným národm
k obtíži a urážce, bychom nepenesli pohanní a snížení

naše na syny naše. Buto doveme, abychom s pravou
chloubou mohli íci ped národy: Já jsem Slovan',

aneb pestame býti Slovany. Mravná smrt jest nej-

horší smrt. I táži se vás." pokraoval Raul poád
slavnji. poád dojemnji a naléhavji, ,,zdali sdílíte i vy
náhledy ty, zdali jsou slova ta promluvena z hloubi
vašich srdcí?"

A jako jedním hlasem voláno kolem nho i pod ním:
..Ano. slova ta promluvena i z hloubi srdcí našich,

a milejší nám bude smrt, než stará poroba, staré po-

koení, stará hanba!"

,.Nuže!" volal Raul. ,,jsme tedy pipraveni. Aj,

pipravte se i vy, dcery eské, abyste nám pisply
skutky samaritánskými v utrpení, jež na nás eká.
a .stjte pi nás jako andlé strážci v posledních našich

okamžicích!"

A ze stedu tch dav ozval se hlas jasný a sladký
jako poselství z nebe lásky:

..Jsme pipraveny, my dcery eské, a žehnáme vám
v život i smrti. Kdožkoli z vás padne, nikdy neume
v pamti sesterských duší našich, a rosa slzí našich ne-

pestane navlažovati hroudu, kteráž krýti bude boha-
týrské srdce jeho."

Poznal Raul, že takto mluví Estella stojíc prosto-

vlasá ve žhavých paprscích odpoledního slunce, sama
v jasu citu hrdinného a spanilého paprsku se podobajíc,

i vymnil s ní úsmv plný blaha a tesklivosti, plný touhy
a nadje, plný truchlivé starostlivosti.

Kdo by byl Estelle ekl, že bude jednou slibovati

vnou pam tm, jež nazývala te bohatýry, a to

byli potomci onch zavržených eských sedlák, kteréž

považovala ped málo Ješt nedlemi za zcela ne-

hodné úasti své!
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Raul odvrátiv od milované dívky voln, s hlubokým

povzdechem oi, pohlížel skulinou v barikád smrem
k Ovocné ulici, aby se pesvdil, eho se jest za krátko

brancm jejím nadíti. Vidl ety vojska v dosti veliké

ješt vzdálenosti; jedno skupení mezi nimi obstupo-

valo cosi, co mu nebylo lze pi nejvtším zraku namá-

hání rozeznati. Avšak neml zstati dlouho o tom

v nejistot..

Sáhl si náhle na zrak jako oslnn.

Bylt oslnn bleskem mohutným po nmž násle-

dovalo hrozné zadunní, tak hrozné, až se zem za-

tásla, všecka okna zainela a kusy malty se zdí a cihel

se stech padaly na hlavu zástupu.

Dlouhou chvíli zahalovalo mrano, pavého koue
celé okolí v nmou hrzu ponoené, naež následovalo

nové zablesknutí, ješt ostejší, ješt delší prvního, nové

zahmní, nové otesení a to tenkráte tak silné' a mocné,

že se zaala barikáda sypati.

,,To jsou rány dlové,"' zahmlo v pusté vav
kolem barikády. ..tm neodoláme, tm se neubráníme,

proež se spaste, kdo a kam mžete! Šílený kdo by

zde chtl vytrvati!"

A když po tetím výstelu, ješt silnjším prvních,

ponvadž z vtší blízkosti do barikády míeným, ko-

toue dýmu ponkud se rozptýlily, bylo vidti ulici

pustou, vyprázdnnou; jen nkolik mladík, kteí se

nebyli k útku odhodlali, leželo prudkým nárazem kulí

se svých povýšených stanoviš na roztrhanou dlažbu

svržených v kalužinách krve své pod ítící se bariká-

dou. Raul ležel mezi nimi.

S namáháním nadlidským podailo se Estelle, než

vojsko barikádu steklo dovléci Raula s tžkou mdlobou
zápasícího do prjezdu domu, odkud jej pomocí domov-
níka šastn dopravila do onoho skrytého kouta, kdež

;

byl skuten, jsa jejího naízení pamtliv, upravil ze
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slámy lože a uschoval prádlo mu svené, kteréž teí

podestýlala milenci pod potluené tlo.

Neslyšela Estella na odlehlém dvorku v kln na-

plnné starými bednami a sudy. kterak vojsko vniká

do domu a obsazuje první poschodí, kdež si pochutná-

valo na obd pana rady, jejž byl nechal proti své vli
vystydnouti; nemla pro jiného smyslu, než pro ble-

dého Raula, jenž ped ní ležel tuhý, studený, s oima
zavenýma . . Dotýkajíc se chladného ela jeho cítila,

kterak se srdce její v led promuje, cítila, že posled-

ním vzdechem jeho i srdce její navždy se zastaví . . .

V.

Nepodailo se zameziti postup vojska z Poíské
a Nové brány pes vodu a odtamtud na Letnou, a
bylo-li cosi podobného skuten zamýšleno. Celá po-

sádka v Praze ležící obdržela prý v noci rozKaz opustiti

budovy veejné a domy soukromé, kterých byla pouli-

ními boji dobyla a obsadila. Vítzila ovšem jen na jedné

áe v nynjší Ferdinandov tíd, a jak již praveno,

obsadila Museum, Karolinum a Syxtv dm. Tvrzeno,

že vojsko prese všecko svoje vítzství dále se neodvá-

žilo a že za tou píinou zstaly barikády staromstské

tém všecky netknuty, jelikož velitelstvo vojenské podle

zpráv mu dodaných se domnívalo, že se za nimi herží

houfy krvelaných povstalc, jimž by nemohla po-

sádka odolati. Lehla táborem na výšinách pražských

kolem hradu, zejména na Mariánských hradbách, a

Praha byla po nkolik dní bez ustání odtamtud bom-

bardována, až po velkém požáru staromstských mlýn
vztyilo ustrašené a zmalátnlé obyvatelstvo nad svými

•domy prapory bílé.

Kar. Svétlá, Výbor r povídek a vj^jonilrik, 10
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Když pan rada druhé na to ráno napolo mrtev hlady

a strachem o svou dceru se svou družinou ze sklepa vy-

lezl, obávaje se nejhoršího, nebo teta byla jemu a jeho

píteli vyjevila sladký svazek srdcí jejich dtí, kterýž

byla, jak Estella tušila, pec jen vyslídila, tu nevnoval

svému rozbitému nábytku a vyprázdnné špižírn ani

jediného pohledu a jeho oko hledalo jen dceru, jeho

otázky jen kolem ní se otáely.

Znavený domovník nemohl posloužiti mu dlouhými

výklady. Pokynul radovi a jeho píteli tajemn, veda

je, jako by jim chtl ukázati .škodu, kterou granáty

pelétajíce stechu domu zpsobily na dvorní zdi, do

onoho skrytého odlehlého zákoutí, kde Estella práv
zaplesala, pozorujíc, že bloudí kolem zmodralých rt
Raulových cosi, co úsmvu se podobá.

1 poznal rada, že má nejen syn pítelv navždy po

kariée, ale i dcera jeho po každé btav jejímu pim-
ené partii, že srdce setníka ze Steinbusch pro ni navždy

ztraceno.

Co ml initi? Stihnouti tu mladou slinou hlavu

její, kteráž tak milostn k rannému vyvolenci svému
se sklánla, otcovskou svou kletbou? Byl by tím sku-

ten vc zmnil a napravil?

Rada byl dnešní noci píliš mnoho vytrpl, neml
v sob síly k novému dalšímu nejkrutjšímu utrpení

odervávati si jediné svoje dít od srdce, které pro n
vždy bilo opravdivou, upímnou láskou otcovskou.

Obrátil se k editeli, v jehož srdci asi cosi podobného
se dlo, nebo pátelé patíce si tváí v tvá. padli si

jako na dané znamení do nárue a zaplakali hoce n^d

svými zklamanými plány, nad svými nebohými, nezdár-

nými dtmi, nad jejich velikou a upímnou k sob
láskou. — —

•
—

Nechceme kaliti mysl laskavého tenáe popisem

oné trudné doby po událostech svatodušních, kdež
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reakce každým dnem vítznji hlavu svou zvedala,

kdež povaleno a rozmetáno, co v život eském hrd
a radostn k dovršení svému dospívalo, kdež vybujelo

pod každým dlažby kamenem podlé udavaství. otra-

vujíc Jedovatým dechem svým veškeré pomry jak ve-

ejné tak soukromé, následkem jehož, jak me.-^i zdše-

ným obecenstvem kolovalo, bylo prý hromadn zatý-

káno, vznno a na falešné svdectví ze rr:styžádosti

zadané odsuzováno doživotn k tžkému žalái, kdež

byl zaveden stav obležení, pi emž se vyplnilo pání
pana rady, že na všech veejných námstích stál vedle

nabitého dla voják s pipraveným v ruce doutnákem.

Ale pan rada se tomu netšil, nevšímal si vbec
obratu vcí; duše jeho byla stále -zmítána krutým spo-

rem, bez pestání válil.-3 v ní láska k dítti s posvátnou

ped zákonem úctou.

Raul byl zatykaem stíhán, a pece dlal rada,

jako by nevdl, že ho byla Estella ubytovala práv
vedle jeho ložnice v kumbálku tmavém za garderobu jí

sloužícím. A když se poal mladík zotavovati, zda ne-

pemýšlel ve dne v noci, kterak mu zabezpeiti budouc-

nost, a když se s vrchním editelem nemén zdrceným

a zoufalým na ní stanovil, což nepoužil veškerého vlivu

svého úadního, aby mu lstiv a úkladn vymohl falešný

prvodní list, jehožto pomocí se dostal nejen Šastn ze

bran pražských, nýbrž i pes hranice eské až do Ham-
burku, kdež mu byl vymohl místo v jednom z velko-

obchodních dom tamjších?

O, byl to pec jen lupi tenhle ošemetný Raul!

Pipravil jej nejen o dceru, ale i o mír života, o vážnost,

již choval ku své vlastní neporušitelnosti.

Tžko popsati, jakými to city vypravil o nkolik

nedl pozdji svou dceru s neocenitelnou tetou na cestu

do moských lázní, které byl léka chadnoucí Estelle

naléhav poradil.

UM
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• Ale místo do lázní moských zajely si dámy do

Hamburku, kdež Estella se stala blaženou chotí blaže-

ného Raula.

Byli šastni — ale kolik tesklivých myšlenek za-

létalo denn od domácího krbu jejich k otin, jejíž

tžké osudy sledovali se zrakem zaslzeným, se srdcem

stísnným, s hokým pocitem vyhnanou jimž není

lze se snažiti a pracovati ku blahu jejímu'

Dlouhá minula léta, než dovolily pomry, aby Raul
'

do vlasti se vrátil a to jen za výminkou tou, jestliže

se bude vzdalovati každého veejného psobení.

Bylo skuten ve hvzdách psáno, co o nm lidé

tvrdívali, že neudlá žádnou kariéru, akoli byla jeho

matka rozená šlechtina z Rosenkron.
Raul si koupil v rozkošném pohorském, svtem za-

pomenutém zákoutí hezkou usedlost, kdež se jeho cho
snažila otci svému i otci manželovu ozdobiti poslední

léta a zaplašiti všecky stíny trpkosti proti neposlušným

dtem z prsou jejich.

Raul nemoha se vnovati otázkám politickým, hor-

liv se uchopil otázky národohospodáské, snaže se

ešiti její problémy.

Podobá se, že v oboru tom byl dosti šastným, nebo
v krajin, kde žije, vyjednanou jest vcí, že jeho v ní se

usazení dlužno považovati za pravé pro celé okolí po-

žehnání.



PÍŠLA DO ROZUMU.





I.

.,Ani jednou, ale ani jednou jsem si nepomyslila, že

se za Urbana nedostanu." pravila mladá Rokelská den

co den k muži svému. Pi tom vždy v práci své ustala

a na dlouho se zamyslila.

Na to mladý Rokelský také vždy v práci své ustal a

zamyslil se jako žena jeho.

Ba, ani on ani jednou si nepomyslil že by se Andu-
linka Ptáníkova, —- tak totiž jeho žen ve vesnici íká-

vali, když bývala ješt na svobod, —• ani on ani jednou

si nepomyslil, že by se kdy za jiného dostati mohla než

za Urbana. Otcové jejich byli oba Inái, vedli obchod

spolen chalupy mli práv vedle sebe, mohli si vše,

co chtli, povdti pes plot u sadu; když byli Urban

a Andulinka ješt dtmi, chodívali spolu do školy a na

jahody, když povyrostli, vodívali se spolu do kostela

a k muzikám; kde byl z nich jeden, tam musil býti

i druhý, nemohli bez sebe tém ani vydechnouti,

všichni sousedé s nimi již jednali, jako by svými byli,

nikomu nikdy na mysl nevstoupilo, že by jim to mohlo

jednou pece jen pijít ponkud jinak — a když jim

to konen pec pišlo jinak, tu se nemohl v celé vesnici

ani jediný lovk do toho vpravit, že tito dva lidiky

nemají býti jedno: jak se tedy do toho mla vpravit

Andulinka sama?

Také se tomu nikdo nedivil, že se do toho vpravit

nemže, nejmén však ze všech lidí —• její vlastní muž,

mladý Rokelský. Jen tomu se nkdy divíval, jaká jí to
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jde divná planeta. S hochem, za njž by byla svou duši

bez rozmýšlení dala, musila se po celý svj vk rozlou-

iti a jíti za ním, o njž ani dost málo nestála, a jenž

nestál ani dost málo o ni. jemuž se vbec ani do ženní
nechtlo, jenž by si rád ješt pobyl rok na svobod.
Ale co mu zbývalo, než si ji vzíti, když bez pole, jež

dostala pínosem, se mu na jeho živnosti poádn hospo-

dait nedalo? A co zbývalo jí, než si zas vzít jeho, když
pole to pro nikoho jiného, než práv pro nj ceny nemlo,

a Urban si ji s prázdnýma rukama vzíti nemohl?

Mli totiž Rokelských pi své živnosti pkný veliký

posevek mezi ostatní polnosti jako klín vražený, .na

nmž seli a sklízeli, jako by byl jejich, ale zatím již

dlouhá léta jejich nebyl. Málo kdo o tom ve vesnici

vdl a oni málo kdy na to si vzpomnli, že jim te
již nepatí, že ho mají jen v nájmu.

Pletenice té pvodcem bylt jeden jejich pedek,
za nímž do hrobu íci nelze, že by to byl býval ve všem
lovk kalý a ádný. Nemoha se se synem, budoucím to

hospodáem, porovnat, znal to u pán tak lstiv kroutit,

že a tehdáž živnosti trhat se nesmly, on pec ást po-

zemku k živnosti jeho náležejícího sml poruit dcei již

dávno provdané a vybyté a to ze žádné zvláštní k ní lásky,

nýbrž jen z pouhé ošemetné a neslušné k synovi mstivosti.

Ale tato dcera jeho, nepipomínám si práv, jak jí

íkali, —• mla stokrát lepší rozum než otec. Zalekla se

odkazu jeho a byla by pozemek jí piknutý ihned zas

bratrovi odstoupila, neb bylo jí dobe povdomo, že mu
bez nho jak se patí hospodaiti nelze, kdyby jí v tom
nebyl bránil její muž, jenž, jak patrno, neml ni její útlé

svdomí, ni její poctivé srdce. Pamatoval ji, že má
dti, že nemže vdt, jak jim jednou se vésti bude,

a nechtl, aby je v tom zkrátila, eho jim ddeek popál.

Jedin z obavy, aby ji jednou, až dti povyrostou,

u nich neoernil, že byla bratrova prospchu dbalejší než



i
\Ab

prospchu jejich, ponechala si tedy onen pozemek, ale

pepustila ho bratrovi ^a roní mírný poplatek ,,na vné
asy", to jest na tak dlouho, jak se jemu a jeho po-

tomkm líbiti bude. Do kšaftu svého dala položiti,

že chtjí-li její dti, vnuci a pravnuci, aby ^a n v nebi

orodovala, nech nikdy o tom nepemýšlejí, kterak by

7ávazek ten zrušily. I odvádli tedy Rokelšti potomkm
šlechetné tety nájemné zn pólo jako každou jinou dn,
nepipouštjíce si nikdy nejmenší o to starost, že by se

vc kdy k jejich škod zmniti mohla.

A pece tak se stalo.

Zemel totiž pravý vlastník pole náhle a za ním

v krátké dob i jediný jeho syn. Zstala po nm mladá

bezdtná vdova, kteráž se sthovala zpt k rodim do

kraje a za touto píinou v horách se vyprodala. Pišlo

se ovšem pi prodeji živnosti na onu smlouvu, ale advokát

dokázal, že není ddika jí vázána jelikož v listin té

jen zmínka se iní o píbuzných pokrevných. Páni na

úad k nmu se pidali, pole pišlo tedy do prodeje,

a Andulin otec, maje u vdovy peníze k pohledávání,

a obávaje se, že by k nim tak hned nepišel, když z místa

se odsthuje, uvolil se. a nerad, pevzíti pole za dluh.

Úední výnos v záležitosti té Rokelské tak zarazil,

že otec i syn po mnoha dní ni jeden k druhému, ni

k jiným lidem jediného nepromluvili slova.

Mladý Rokelský si to bral ješt více n';ž starý.

,,Korcovalo"" na onom poli obilí o tetinu více než

na jeho ostatních posevcích, bylo hned za sadem práv
ped okny, vidl na n ze sednice, nikdež se nedržely

kepelky než tam, a u kterého hospodáe kepelky se

zdržují, tam, jak známo, nikdy na polích nepotlue.

Ale nejzávažnjší vcí pro mladého Rokel>kého bylo,

že otec, vdávaje jeho sestru, byl výtžek z onoho osudného

pozemku do živnosti poítal, spoléhaje se na to, že pi
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jeho rodin na vždy zstane. Podle toho jí uri! vno,
které jí ml bratr v jistých lhtách vypláceti a z nhož
mu nehodlal švakr Nmec ani krejcaru sleviti ani s krej-

carem pokati. Nevdl nebohý hoch, kterak a kde

peníze k výplsit té vždy sežene, když se jeho píjmy
tak velice ztení, a již vdl, že bude musit asi kamení

2 lom horských k vápenným pecem dovážet, jako tak

mnohý náš rolník, jemuž to doma na živobytí nestaí,

a pece si byl dobe vdom, k jak veliké mu to bude

zas jinak ujm, neb má-li hospodáství zkvétati, ne-

vyhnutelno, aby jeho hlava zstávala hezky doma.

Nebyl mladý Rokelský ostatn u nás jediným, kdož

ml za touto píinou pro na otce vlastního si stžo-

vati. Jinde pejí otcové obyejn synm víc než dcerám,

ale u nás to bývá zhusta naopak. Když se jim narodí

syn, tu se mraí, že jim bude brzo jíti na výmnek, ale

narodí-li se jim dcera, to se usmívají a již zaínají o tom
pemýšleti, jak by ji dostali do hodn veliké živnosti,

aby se pak mohli ped lidmi pochlubiti, do jak pkného
pišla místa a jak dobe se má. Za tou píinou slibují

dcerám velké pínosy, nic na syna, jenž držebnost po

nich ujme, se neohlížejíce, bude-li s to, na statku zd-
dném vycházet: ili nic. A kam se jejich peníze, v potu

tvái krvavými mozoly dobyté, dostávají? Obyejn
k sousedm do Nmec, kdež dostávají dcery pomrn
tolik set, co naše dívky tisícv. I jezdívají si tedy páni

Nmci piln k nám pro nevsty, a jmní z našich pohra-

niních ddin vytrácí se k nim za nevstami, které si

ze žádné lásky neberou, nýbrž jen pro jejich pínosy.

Špatn s nimi pak nakládají, hryže je do smrti, že si dle

libosti Nmku vzíti nemohli. A mnohému mladému
eskému hospodái, jehož zpozdilý otec takto obtížil,

a jemuž jest mnohdy nkolika švakrm Nmcm na

nohy pomáhat, pak lidé vyítají: ,,Hle, jak jsou v Nm-
cích piinliví! Kterak se jejich vesnice zdvíhají a statky



117

zvelebují, i naši mladí sedláci nedo.cáží niehož. Vtip-

nost nmecká jest pec jen zcela jiná než vtipnost eská."
Zdali se pak nemusí lovk takové vtipno.sti eské

pousmáti, kteráž chválí na Nmcích, k emuž jim ech
dopomohl? —

Starý Ptáník nepomýšlel na to, aby pole za dluh

pijaté sám zdlával. Rozvážeje svoje •::boží po svt
málokdy doma bý/al, a maje svých syn pi obchodu
potebí, byl by musil ku práci vždy zjednat; co by mu
bylo z výtžku zbylo? Pral si obnovit smlouvu s Ro-
kelskými, jimž pole to nejlépe ze všech sousedil se ho-

dilo, doufaje, že se budou za tou píinou nutit, aby
mu je asem odkoupili. Ale nevzkázal jim nieho.*,

ekal, až k nmu pijdou sami.

Myslívá si totiž u nás obchodník, že je více než rol-

ník, jelikož se ve svt projíždí a sám pracovat nemusí.

Avšak naši rolníci si zas myslívají, kdo že je vtším
pánem, zdali ten, jemuž dávají lidé. nebo onen. jemuž

uštduje^bh-^ Ten. kdož musí stále cizí prahy otloukat,

aby mohl živu býti, neb onen, jenž maje svoje, na

nikoho jiného ohlížeti .se nemusí? ! nechtívají se obchod-

níkm v niem podložiti.

Starý Rokelský patil mezi n. Ml za to, že stojí

výše než Ptáník Iná, jelikož má více záhonv, kdežto

si zas Ptáník nemálo na tom zakládal, že jezdí se svým
zbožím do samých továren a o deskovou stechu celý

rok ani nezavadí. Pousmál se Ptáník nejednou, když si

drtínek pihnul, sedlákm, že chtjí-li nco z polí míti,

celý boží den musí za svou ržinou (rohatý dobytek)

chodit, a on že chodí jen k samým pánm v pkných
soukenných šatech a se zlatými u hodinek etzy.

A takto jeden o druhém rozjímajíce, ekali Ptáník

se starým Rokelským na sebe den ode^dne, ^od adventu

až do postu a jakmile na sebe si vzpomnli, hned celou

abecedu v duchu si vyslabikovali.
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II.

Když v nedli ped svatým Josefem první se ud-
lala proima na zahrp.d u Rokelských. ozval se po obéd

.Slyšíte, taku? Nechce-li se vám k Ptáníkovitedy tam puste mne. Nemám dnes jinou ped ebou
prácj. než zavsit na naši lípu a na náš ieáb korberna
spack>. Ten týden asi již vyhlídai jejich u nás se ukáží "

..Copak u Ptáník chceš?" zahmoural starý nasyna. umývaje si dle zpsobu starých hospodá v mdenc. vlastnorun svou lžíci devnou
Inu co mu chci! Jako byste to nevdl! Co bychmohl u nho jmeho chtít, než se ho zeptat kterak to sesvým polem myslí, hodlá-li nám je zas pu ifa zJIVed^yjsme jako na vod dokud nevíme. 'na1em^"ím

syno;f:;:íe^'
" ""'^'^ *^^^'^ ^-'^'^'" ^^arý proti

VrJ:!:ouU^
''''''''' J^^^" ^ "- - --• Pec

.I.tn;^"'^^'^'
''"^^ ^"' ^"•' ^^dy^ ^^ není pole nicplátno, musí je pronajmouti."

..A my je zas musíme míti. Jestli se na vás rozmrzía smlouvu neobnoví tož se vám zlaciní živnos. o Tiklatých, a uhodí-li po sob nkolik neúrodných let n
r::: hr.^^%"'

'""^^^^ ^ tvarohem' Mámftove sve hlav dobe vypoítáno "

nv'>rf'e'ptánT'^°''''^'''^'''y"'^
Ptáníkovi nesmí,

7^,1 ^ "'"" P'^"' pijít k nim. Tvrdil tak

vvL mí:S-'"''
''^'''^''' ''' '^ ^'^^'^ ^á- -ní

o covo b^i o
'
T""'"

^^^^'^°"^•^n ze sednice. nemoha'otcovo bláhové hovoení déle poslouchati.
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Nebylo mu vru divu, že na tatíka se horšil. Tak
tžké bemeno na vložil a te ani svolit nechtl, aby
se jak se patí o to bral, závazkm svým dostáti. Neml
se na jiného ohlížeti, než na jeho vypínavé vrtochy.

1 vyšel mladý do sadu. ale odpadla mu chu zav-
šovat dnes korbele na špaky. Stoupl si u samého okna
a dlal, jako by si prohlížel štípky. ?dali pod slamným
obalem nevzaly pec jen v tch zimních mrazích škodu.

Vlastn ale chtl, aby jej ml otec na oích, jinak se roz-

myJil a do sednice zpt jej povolal

Ale starý Rokelský a jinak se rozmysliti! Nechal

syna venku od štípku k štípku pes celou zahradu se

loudat, potuteln za ním. pošilhávaje, kterak se mimo-
voln pibližuje poli, o nž ml tolik nahánk, a jak

teskliv si je prohlíží.

Me pohledem jeho rozsáhlost, mladý Rokelský

z hluboká .^i vzdychl.

Ba nebyla to vru malá vc pijít o pozemek, na

nmž hrouda, sotva lovk o ni palicí zavadil, ihned

se rozsypala, kdežto na ostatních pozemcích hroudy si

toho ani nepovšimly, nech lovk do nich uhodil teba
dcoetkrát po sob; — pijít o pole, kdež se to lovku
oralo zrovna jako když píše, kdežto jej to všude jinde

pi orání i s ruchadlem na pl lokte výšky vyhazovalo,

a samé se dlaly oplaty, — ach, pijít o takové pole,

kdež vzešlo každé zrní do tí dn, kde ješt nebylo nikdy

potlouklo, teba se sypaly všude jinde kroupy jako

oechy, — pijít o pole, jež bylo na takové rovin, že se

lovku na n pohlížejícímu z toho hlava toila, kdežto

ostatní pole ležela na samých stráních, z nichž každý

prudcí déš odnášel vždy ornici až bh ví kam: vru,

každý mu musil pisvditi, že to nebyla malá vc!

Jak neml mladý Rokelský v srdci svém žalostnit,

když na to vše si vzpomnl! Byl se tak tuze na to tšil,

kterak to zcela jinak zavede než to u nás bývá, jen co
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bude sám hospodáem Melt již vše vymyšleno až milo,

ba, že by to bylo šlo. On teprve chtl svtu dokázat,

že eský rolník také nco umí, že nemusí k Nmcm cho-

dit na podívanou a pouenou.

Ach, nevdl nebohý hoch vru, jak to 3nese. až tam

uvidí jiného dlat, a v té chvíli myslil, že se mu musí

v hlav mozek utrhnouti nad otcovou zatvrzelostí. Ba

bylt práv takový jako onen pedek, jehož potutelnost

zamíchala celou tu kaši, kteráž jej ted tak pálila. Aby
hnvu svému ponkud ulevil, svalil s hrobky poblízké

nkolik velikých kus skal ze snhu vynívajících a

hodil je, co ml v sob síly, na"pozemek jindy mu tak

milý, z nhož sbírával vždy tak bedliv každý sebe menší

kamínek, jako by tam chtl založiti nejkrásnjší panskou

zahradu.

,,Nech se na tob nový tvj hospodá aspo hodné

namoí," hlasit pi tom zvolal,
,
.neopominu jediného

dne, abych mu takto nepitížil."

,,Co to tropíš, nerozume?" kikl na nj starý vyhlíd-

kou u okna.

,,Však vidíte, co dlám," syn na to, házeje na pole

skálu za skalou.

, Myslíš asi že dláš práci jinému, ale zatím ji dláš
jen sob!" otec na znova.

Ale mladý Rokelský jako by otce neslyšel, a kámen
za kamenem sypal se na pole. Bylt pece jen také z rodu.

jemuž práv byl vyetl tvrdošíjnost a potmšilost!

,,Jen si pec dej íci," rozkikl se starý znova, ,, ne-

vstoupí nikdy na pole, které ted kazíš, jiný, než z ple-

mene Rokelských."

Syn, zatínaje zuby zlostí nad emi otcovými, nedal

se však vyrušiti, metal na osudný pozemek skály, až

dal bh veer.

Domníval se, že otec mluví jen tak z fúrie. Ale za

krátko shledal, že se mu pec jen na licho nechlubil.
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III.

Ptáník, nemoha se Rokelskvch dokat a nechtje

si ped nimi rovnž zadat, konen pronajal pole obanu
jinému, jenž, sotva slezl sníh, s polním náadím k po-

sevku pijel.

Na chvíli tu ekal starý Rokelský již po nkolik

dní se škodolibou potchou u vyhlídky.

Zpátky, zpátky," kýval na obana, jakmile i^ahnul

ruchadlem na mez, ,,vždy to zajíždíš na pozemek mj!"

Oban, rozhlížeje se, omluvil se. Couvl a pustil se po

mezi protj.ší

,.
Jáku, zpátky, zpátky!" kiel znova starý sedlák

, .vždy jsi již zas na mém."

Oban znova couvl, ale tenkráte již bez omluvy.

Opt se rozhlížel, kudy by se dostal na pole najaté, aby

nejel Rokelskému pes pozemek jeho, zkusil to ješt

nkolikrát s té i s oné strany, ale nech se zatoil jak

chtl, nech pole kolkolem objíždl, odev.šad jej Rokelský

vracel.

.,Jen mn pec konen povz, kterak se k tm šla-

kovitým záhonm dostanu," rozkikl se konen i oban,

pozbývaje trplivosti.

.,Na to, holenku, jsi se ml optat toho, kdož ti je

pronajal " ušklíbl se na starý, bouchnuv vyhlídkou.

Oban, nepíliš pkn starému polohlasem pezdí-

vaje, nechal ruchadlo uprosted voznice státi a poodešel

k nkolika ženám, kteréž byly opodál na parýpce.

Ale žádná z nich, a byly z téže vesnice, mu nemohla

íci, kudy je na pole, na nmž chtl orati, výjezd. I musil

se oban skuten vrátiti k Ptáníkovi, aby se to dovdl.

To se rozumí, že mu pi tom práv medová slova ne-
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dával, nýbrž trpce vyetl, že jej pipravil o pl dne

práce.

Starý Ptáník, slyše, o se jedna, si poal mrzut
mnouti elo. Již cítil, že v tom je chluo. Pole sice ml,
ale zapomnl se starati, kterak se k nmu dostane.

Zdvihl se ihned a dobhl si s obanem k pedstavenému,

aby se ho na to otázal. Ale pedstavený, mna i elo

jako ped tím on. nemohl mu o tom více povdti než

ženy na parýpce. Dívaje se dlouhou chvíli do místní

mapy, pokril konen rameny. Pole Ptáníkovo bylo

mezi pozemky Rokelskými tak zaklínno, že k nmu
nebylo odnikud než pes jejich pozemky pístupu, a na

tch nebylo k nmu nikdež nejmenší cestiky vymeno.
,,Není ti pomoci." oznamoval Ptáníkovi, ,,než abys

došel na úad a na to se peptal. Tam to pec vdt
musí."

Ale když pišel Ptáník celý udýchaný na úad
s uctivou svou poptávkou po cest, tož tam vdli práv
tolik jako pedstavený z místní mapy a ženy na pa-

rýpce. Nikdež v knihách nenalezli nejmenší zmínky

o výjezdu k onomu posevku Vysvili mu páni zvláštní

ten pípad tím, že když pole od živnosti odtrženo bylo,

vlastník okolních pozemk sám je najal, a tudíž poteba

nenastala zvláštního v ohledu tom usnesení, a že se

musi tedy o cest k nmu jednat teprve ted.

,.To krásné nadlení," kižoval se Ptáník, když

pišel dom, , .nejspíše budu musit peníze za nájem zas

vrátit, neb s Rokelským, s tím starým potmšilcem,

protáhne se narovnání o ce^tu bh ví jak dlouho. Bude
se mi chtít zajisté mstít, že jsem pole pustil jinému, aniž

jsem je díve jemu nabídl
"

. Vidíte, tatínku, do eho jste se to samocht do-

stal," vyítala Andulinka otci, ,,což jsem vám nedli

ped svatým Jo.sefem neekla, že k Rokelským dojdu,

a vy jste mne tam pUotiti nechtli"
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,,Na nich bylo o pole se hlasití." rozdurdi! se otec

na dceru, ,,a nikoli na nás, abychom se jim sklánli.'"

,.Jaké pak by to bylo sklánní, kdybych se

jich byla optala, chtjí-li pole od nás i nechtjí-li."

namítala mu rozumná dcera.

.,To by se mi chtlo, abych jim ješt hrdosti pi-

dával,'" hnval se otec znova na ni, ,,beztoho si již bh
ví co o sob myslí, že jim to na živobytí staí, a já že si je

musím teprve ve svt dobývat. Však já se jim nedám;

ty špinty a finty, které má starý, mám já také. Pjdu
znova na úad. požádám tam o komis a dám si cestu

na svoje pole úedn vymit."
,,Když již s tím chcete hnouti, tož si to dejte aspo

poádn napsat, aby vám to nedopadlo jako tuhle u Strna-

d výmnkái. Melt, jak víte, udláno, že smí v sednici

na pec, ale jelikož neml v zápise, že smí s pece, tož

jej tam hospodá nikdy pustit nechtl."

,, Dobe, žes mi to pipomnla, budu se míti na po-

zoru. Ti Rokelští jsou s to také cosi podobného provésti."

,, Radila jsem vám k opatrnosti jen k vli poádku
a nikoli že bych Rokelským nevila. Jaký je starý,

ovšem nevím, ale nebožka Rokelská byla dokonalá

osoba. Za jejího živobytí bývalo u Rokelských napoád
jako když je .štdrý den, dti nesmly nahlas mluvit,

rychle bhat, musily všecko dlat zticha a íkat pošeptmo.

Chodila jsem s nimi do školy a vím, že je mladý do

jednáni po matce. . . Kdybyste chtl v dobrot s ním se

vyrovnat, zajisté si dá íci. Ml byste se o to pokusit

a výlohám úedním radji se vyhnout. Nepochodil jste

beztoho již druhý rok se Inem, a nepodobá se, že po-

chodíte letos lépe, všude mají veliké zásoby, a bude to

snad ješt dlouho trvati, než zas bude platit. Ostatn

jste mi onehdy ^^kl, že bude ono pole mým pínosem,

nuže, puste mne tedy k Rokelským. Uvidíte, že se

s nimi strefím."

Kar. Svtlá, Výbor z povídek a vzpuiuliiek. 11
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Ale starý Ptáník že ne a ne, že žádného narovnání

nepotebuje, a tak dlouho každému o komisi povídal, až

to pišlo k Rokelským.

.,Cože?" rozkatil se starý. ,.oni si na mne chtjí vzíti

komis? Nejen že mne pipravili o pole, i ostatní po-

sevky mi chtjí kazit? jestliže Ptáník u pán vy-

hraje, nech si jen dá kolem té své ,úadní' cesty ihned

postavit plot deset loket vysoký, aby ho nemohly jeho

kozy peskakovat, až bude na podzim pásti na žit.

Jak by nkterá jen kopytem o moje pole zavadila, tož

zas já si vezmu na nj komis, a pak uhlídá. Budu ho

žalovat pro každou mrvu a kdybych hned vdl, že

niehož nikdy nevysoudím, ba že z toho budu míti jen

útratu, pec jej budu v každém jeho kroku žalovat,

aby se mu?il stále stavt a nemohl za obchodem. Když
mám já míti škodu, nech ji má také; uvidíme, koho

to .komisirování díve omrzí."

Jak by se nebyl Ptáník zas ihned dovdl, co mu
Rokelský slibuje? Kdo pak ted cosi smlí? Bželi s tíni

sousedé za tepla k Ptáníkovi, jenž tmto hrozbám jen se

zasmál. Ale uvnit se nesmál. Vd', že to bude asi

pravda, ím mu starý Rokelský vyhrožuje, a že nevyjde

ze soud, jestli si na doopravdy zasedne.

Snad by bylo k tomu došlo, na co Rokelský hrál,

to jest, že by bylo pole zstalo ladem ležet neb že by

nebyl mohl Ptáník po celý rok za obchodem, maje stání

za stáním, kdyby se do toho nebyl vložil pedstavený.

IV.

Bylt pedstavfný s obma stranami obdálen spíz-

nn a píbuzný smí u nás nejen zpíma mluviti a raditi,

nýbrž oekává a žádá se to i od nho co povinnost.
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Ustoupit takovému rádci a uposlechnout jeho rady.

nikdo za hanbu neb zbablost si nepokládá, naopak bývá
na to hrdým i že dopál slechu olovu dobe mínnému,
moudrému, teba mu ta moudrost v nm nebyla práv
píliš po chuti

I vytasil se prostedník ten s návrhem, na který

jej byla pivedla žena jeho, prohodivši: ..Kdyby nemla
Andulinka již Urbana tož bych ekla, aby si vzala

mladého Rckelského, a bylo by vše jedním rázem co

nejlépe vyrovnáno, a každé stran pojednou vyhovno."

Pedstavený se slov tch ihned zachytil, ím déle

o nich pemítal, tím více v nich shledával pravdy, a jed-

noho dne si zašel k Rokelským s poptávkou, zdali by

se neml Ptáníkovi o tom zmínit, aby nedával Andulinku

Urbanovi, nýbrž radji k nim, ímž by všem svárm
pojednou byl uinn konec.

Starý Rokelský nechtl ani slyšeti, tvrd, že mže
jeho syn k sob dostat jinou nevstu, ze zámožnjšího a

tudíž vznešenjšího píbuzenstva, ale za to se mladý ani

chvíli nerozmýšlel. Sotva pedstavený domluvil, již jej

popadl za ruku, volaje, že jej bere za slovo. Zapomnl
v radostném opojení, že by se mohl pec ješt svého

drahého posevku dopatit, úpln na Andulinu lásku,

na Urbanova i jejího srdce práva a když si na n pec,

za njaký den vzpomnl, tož se mu zdálo vše to niím

vedle jeho hoe, že má o ono pole pijít, a jeho na n
nárok.

U Ptáník to bylo práv zas naopak. Tu zas chytl

starý pedstaveného ihned za ruku, jakmile o tom zaal,

kterak by se nepíjemný spor s Rokelskými nejsnadnji

vyrovnal, a dcera se dala do kiku.

,,Jak pak vy lidé mi pipadáte? Kterak to ke mn
mluvíte a se mnou jednáte?" hlasit zaplakala. ..vždy

mám již Urbana, jak jen mn mžete dávat jiného?"

11*
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„Máš Urbana a nemáš," otec na ni se osopil šasien,

že se z bludišt starostí a mrzutostí pítomných a budou-

cích ped ním otevírá východ. ,na oddavkách jsi s ním

ješt nebyla, po pípovdi s ním nemáš, po ohláškách

také ne a po tom, co jsi si s ním udlala, nic mi není/'

, Tatínku, tatínku, jak se mžete jen takto rouhati

jediné dcei své, o níž dosud jste vždy íkával, že vám
kvete v samém srdci," vyítala dívka plna vášnivé bo-

lesti otci,, jenž neml náhle pro ni citu.

,,Jen se tak neteš, vždy si to tatík ješt rozmyslí,

tohle není jeho poslední slovo," krotila matka rozilenou

dívku, ale pi tom se tásla jako dcera.

,,Ach, uvidíte, že nerozmyslí,'' úpla Andulinka,

vrhajíc se plaící matce kolem krku, ,,vími, že eká na

mne cosi hrozného, zvstoval mi to pi noci smutný sen.

První noc jste mi podávala bílé šaty, druhou noc jsem

se projíždla na erném koáe, vranými komi taženém,

a tetí líbala jsem malé dátko a kam jsem je políbila.

tam mu zstala modina."
Mat.Ka sklonila k dcei mlky hlavu. Nemla pro

ni nadjné útchy, nemohlo býti zlovstnj.ších sn.

, Jen pokej, panenko, až pijde Urban " domlou-

vala dcei pes vlastní svoje zlé pedtuchy, ,,již jsem

pro poslala, uvidíš, jak pilétne a kterak otci i pedsta-

venému poví."

A také se Urban za malou chvíli pihnal jako zlý

vítr a povdl jim obma do pravdy. Rozkikl se pi
tom hlasem tak hrozným, že všichni v sednici strnuli.

Jen Andulinka se jeho ádní nedsila, naopak mla
z toho velikou radost, slyšíc, kterak zná milenec jejich

lásku hájit a za ni se postavit.

, Neupustím od své Andulinky '" volal starému

Ptáníkovi stokrát. po sob do oí, ,,a kdyby mi to sám
pan papež porouel."



157

, Pro mne neupoustj," pokril starý Ptáník ko-

nen celý piton^ý a ohlušený jeho zuením rameny,

,, pakli totiž si ii mžeš vzíti beze všeho, tak práv, jak

tu ped tebou stojí."

Urban pestal náhle hluet a celý se zarazil. ím
déle pemítav mlel, tím více pri tom bledl, až byl jako

kída.

Andulinka. /.pozorujíc jeho nepohnutost a blednutí,

zaala se opt na celém tle tetelit.

,,Nuže?" otázal se starý Ptáník Urbana po dlouhé,

dlouhé pestávce trapného mlení, ,,chceš si mou dceru

v^íti. jak tu ped tebou stojí, i nechceš?"

,, Ovšem, že bych chtl," zajíkal se Urban, ,,jedná se

jen o to. zdali budu také moci. Jestli mi otec pustí cha-

lupu, tož musím bratrm vyplácet jejich podíly, kde je

vezmu? Neujmu-li chalupu, pak zas musím míti do vlast-

ního hospodáství njaký základ, i aspo pomoc . .

.'"

.,A jak vci stojí, tož já ti pomáhat nemohu. Jednomu

synovi puotím barák, druhému obchod a pro dceru jsem

chystal tch nkolik set zlatých, za které jsem musil pi-

jmout to šlaKovité pole. Jak to s ním stojí, vidíš a slyšíš.

Nemohu ho užívati, nedá se mi prodati, jest pro mne i pro

dceru i pro každého jiného niím, dokud se Rokelští ne-

umoudí, a oni se neumou di, toho jsem jist . .

.'"

Pedstavený mu horliv pikývl, že on je toho také

jist, že si Rokelští v záležitosti nadeeného pozemku

nikdy íci nedají.

,, Nevím tedy, milý hochu, o jiné rad, než, jestli si

moje dve bez pomoci vzíti nemžeš, abys jí štstí její

daremn nekazil,'" dodal starý Ptáník.

,
.Štstí, svatá Anno, štstí!" zasténala dívka, potá-

cejíc se na záhrobí u kamen. Již ji matka v náruí

udržeti nemohla.

1 Urbana jako by byl starý slovem tím do krve

.bodl.
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,, Dobe, dobe," zasyel bez sebe zlostí, ,,jen když

to vím, že láskou a vrností svou vaší dcei štstí kazím.

Nebudete si 'mít již na mne co stžovat."

A vyrvav urputn ruku svou dívce, kteráž se jí zou-

fale uchopiti chtla, aby jeho odchodu se vzpouzela,

zvolal i na ni pln hnvu a trpkosti, jako by bylo ono

nešastné slovo také z jejích úst vyšlo:

K ,,Nemusíš ode dneška pálit lou a na mne veer

u kolovratu ekat, do soudného dne se mne zde již ne-

dokáš, abych ti v štstí tvém nepekážel."

A nedbaje toho, že milenka leknutím a žalem nad

jeho nespravedlivou výtkou bez vdomí mu k nohám
upadla, utekl Urban, aniž byli Andulinini brati s to

jej dohoniti. Schoval se ped nimi doma kdesi na pdu,
kam za ním dostat se nemohli. Když pak druhé ráno

pišli na se pozeptat, chtjíce v mírnosti a slušnosti

s ním se umluviti, co pec do opravdy státi se má, tu

slyšeli, že se v noci zdvihl a do svta odešel, aniž chtl

vyjeviti kam, aby se prý nemohl nikdo za ním vydati.

Nevila Andulinka nikomu, že Urban odešel na

dobro. Pevn oekávala, že se zas za nkolik dní, až mu
hnv pejde, k ní vrátí, chtje s ní radji žíti v nedo-

statku, než bez ní jinde v hojnosti. Ale Urban se nevra-

cel a nedával o sob ani slyšet. I doufala nešastná dívka,

že se snad do svta pustil, aby onen potebný do hospo-

dáství základ co nejrychleji tam si vydobyl, ale nepo-

sílal jí žádného vzkazu, aby vrn vytrvala a v lásce

nezmnné na ekala. Konen se rodie jeho dov-
dli, že se pidal jejich syn k jistému lenai, jenž vedl

obchod až do samé Rusie, a že si umínil tam zstati.

Ale on sám jim o tom známost nedával, a Andulinka se

nedokala, aby se byl nkolika ádky s ní jak se patí
rozlouil, když se jí chtl tedy skuten, jak ze všeho

šlo na jevo, vzdáti. Ani to neudlal, aby ji byl estn
a poctivé dopisem z jejího slibu propustil.
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Nevdla nebohá Andulinka, ím si zasloužila jeho

pohrdání. Bylo jí sice povdomo, že je nejen prchlivý,

ale i v hnvu setrvaný, avšak že by se mohl kdy na

ni takovým zpsobem rozhorlit, nikdy za možné nepo-

kládala. Což nebyla stokrát nešastnjší jeho? Vždy
zstával pi vší lítosti své pec jen svým pánem, kdežto

ona . . .

Mohla a smla odolati otci již letitému starostmi

sklíenému, jenž až do nedávná byl pro ni pln lásky?

i mla radji jíti do služby mezi cizí lidi, než mu vy-

hovti, a krokem tím zahanoiti svj celý rod? Neb
mla zstati na svobod a psobiti nevli mezi bratrem

hospodáem a nevstou, již si pivede, že není mladá

hospodyn sama v dom paní? Nebylo dosti na tom,

co již vytrpla, mla se ješt ke všemu státi s neodbyt-

nou svou láskou terem posmívavých lidí a pohádkou

celého okolí?

I pohnula se v Andulince pec konen hrdost srdce

nevinného, nezasloužen odsouzeného, a když se za

njaký týden pedstavený u starého Ptáníka zastavil,

aby se ho optal, kterak se vci mají, tu Andulinka.

zoivši jej ve dveích, již neomdlévala, ba nedala se ani

do pláe. Zbledla ovšem jako smrt, ale vyšla ze sednice

na dkaz, že si s ním mže otec mluvit, co bude chtít.

A starý Ptáník, vda ze svého obchodu, že se musí

železo kov.t, dokud je eavé, použil ihned povolnjšího

dceiny mysli naladní a stanovil píští odpldne k pí-

povdi.

Byla to divná pípovd. podobnou v celé vesnici

nepamatovali. Budoucí tchán uvítal budoucího zet jako

cizího, ani mu nepodal ruku ani ho nepobídl, aby si

sedl. Ptáníkova postavila sice koláe na stl, ale ped-

stavený k nim musil místo ní pobízet sousedy, kteí za

ním a za ženichem do sednice se pihrnuli, aby slyšeli

jak se budou smlouvati.
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Netrvalo smlouvání ani deset celých minut. Ptáník
se prohlásil, že dcei osudný pozemek v den jejího satku
s mladým Rokelským co pínos odstupuje, a mladý Ro-

kelský se uvolil beze všech oklik platiti, eho na nm
si vyžádal pro pípad, kdyby mla jeho dcera bez dtí

ze svta sejíti. Pedstavený vše ihned napsal, dva svdci

smlouvu podepsali, a ženichovi spadl kámen se srdce.

Zstaly na nm ležeti jen ony, které schváln na pole

naházel, domnívaje se, že bude na nm nkdo jiný než

on dlati. Pravil si v duchu, že to bude hezkou chvíli

trvat, než si svoje polátko zas tak upraví a ukopá, jak

je ml díve.

Jsa v podobné dležité úvahy všechen zabrán, ani

na to nepišel poptat se po nevst a žádati si, jak oby-

ej tomu u nás chce, aby i ona se vyslovila, zdali je se

vším, co otec se ženichem si udlal, spokojena, i peje-li

si ješt cosi dodati. Otec si ovšem na dceru vzpomnl,
jak pak ne! ale bál se pro ni poslati, a námluví ji dle

svého práva a povinnosti také hledat nešel, aby ji ženi-

chovi zavedl, —• vdl, že by jí nenalezl.

V.

Vzpomnl si mladý Rokelský poprvé do opravdy

a jak se patí, že má nevstu když mu pedstavený, jenž

si vzal ohlášky na starost, pišel vyídit, aby se v nedli

ráno dostavil k panu farái na katechismus, Andulinka

že tam bude na ekati. Teprve když vešel do farské

kuchyn, kdež .se vše lesklo a tpytilo jako v kostele

samém, a hospodyn k velebnému pánovi se odebrala,

aby snoubence u nho ohlásila, nabyl pesvdení, že

mu jest nejen s polem initi, nýbrž i s ní. Rozpait
po ní se ohlédl, zdali zde je skuten.
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Byla tu Andulinka skuten Krila se na stolice

v koutku, vedle sebe košíek plný vajec, másla., kuat
a co nevsty pi takové píležitosti ješt jiného vdn
velebnému pánovi pinášívají. Neohlédla se po nm,
když vešel majíc oi pevn upené na kachlový krb,

ozdobený adou postav z biblické djepravy. Cítil po-

vinnost piblížiti se jí a podati jí ruku, k emu se také

po krátkém rozmýšlení odhodlal. Ale Andulinka se ped
ním uhnula s takovým zdšením, jako kdyby jí byl chtl

sáhnout na život.

Bylo to ponejprv, co vidl mladý Rokelský, že se

ho kdosi hrozí a leká, což jej podivn dojalo. Nemohl
tomu ani vit že se ho Andulinka bojí skuten, že si

myslí, že jí chce v nem doopravdy ublížit. Což ho

neznala od dtinství? Vždy s ním chodila do školy,

a dobe jí bylo povdomo, že v nm není zlé krve.

Již se chystal otázati se jí, co že proti nmu má,

zdali jí jakýsi jeho tajný nepítel snad cosi nepízni-

vého o nm namluvil — tu se mu zakmitlo konen
v hlav, že se chtla vlastn s Urbanem, tuze že se s ním

chtla, a že Urban do svta utekl, slyše, kterak se má spor

o pole urovnat Možná, že byla Andulinka, již znal vždy

jako rži ervenou a jako veverku veselou, za tou pí-

inou tak siná, uplakaná a proti nmu rozhorlená.

,.V niem se mne nestrachuj," pravil k ní tak mírn
a laskav, jak jen mohl.

Ale Andulinin zrak zstal vyteštn, a ústa její

pootevena. Hledla ped sebe jako osoba, kteráž ví,

že jest nabitá puška na její prsa namíena.

, .Trvám, že se mne asi pro nic jiného nebojíš, než

že t chci,'" pokraoval mladý Rokelský hlasem ne-

jistým, ,,ale v, dve rozmilé, že bych kdo ví co za to

dal, kdybych t chtít nemusil. Nešlo to však jinak,

živým bohem se ti dokládám, já t chtít musil Beze

tvého pole nelze na naší živnosti hospodaiti, nezbý-
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valo by mn než po celý rok z hor vozit kamení k vápen-

ným' pecem a nechat chalupu zpustnout. Abychom byli

pole'od vás koupili, k tomu'nám schází hotovost, vy-

pjit si k tomu peníze a s dluhem se hrdlit, to se mi

také nezdálo. Radji jsem tedy svolil, že se ožením,

a jsem dosud na ženní neml žádného myšlení. Rád
bych byl ješt zstal njaký rok na svobod."

Andulinka, pláem unavena, klesla hlavou na

kachlový krb, tžce pi tom oddychujíc, ale již ped ním

tak vášniv necouvala jako ped chvílí.

,,To jsem si ani jednou nepomyslila, že Urbanova

nebudu," pi tom zavzlykala.

,,Já také ne " ubezpeoval ji ženich horliv.

,
jak jen na zapomenu!"

,,Pro pak chceš na zapomenout?"

Andulinka pozdvihnuvši hlavu, otevela na do-

koán svoje zapálené oi.

,,Což to nemusí být?" hlesla nesmle.

.Pro by to musilo být?" podivil se mladý Ro-

kelský upímn.
..Ponvadž by t to snad mohlo mrzet . .

."

,,Ale ne! Pro by mne to mlo mrzet, když si na

Urbana vzpomeneš? Vždy i já si na rád vzpomenu;

což nevis, že jsem s vámi chodil do školy a vždy že jsem

mu prával! Býval tuze do žertu, tuze!"

,,Ano, býval tuze do žertu, a tys mu vždy prával;

nemohl jediné slovo vyknout, aby nebyl pi tom vyhodil

jakýsi vtip," svdila Andulinka, a cosi jako úsmv se

jí zamihlo kolem rt, ale v tom se jí zas vyhrnul proud

slz z oí.

,, Uvidíš, že u nás dlouho na Urbana vzpomínati

nebudeš," vyrážel ji mladý Rokelský dobromysln, ,,byla

bys se k nmu dostala do malé chalupy, a on by byl

musil teprve za živobytím chodit, ale u nás je vše doma.

Staíme na chleba, zelí a brambory vždy odprodáme,
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ti krávy stojí u nás poád v chlév, k tomu bi každý
rok odchováme jalovici. V našem sad udaí se vždy
tolik sliv, hrušek a jablek, že celou zimu na polévky sta-

íme. Na díví a stelivo do panského lesa také nebudeš
musit chodit, máme sami hezký kousek háje, drbeže
si budeš moci držet dle libosti, jsme stranou, nepojde

k vli ní u soused žádná mrzutost. Nejlépe jdou u nás

olepice žežulkovaté jako perlinky. Otec mj je sice dro-

bátko podivný, ale když mu nechá lovk vše platit,

také neublíží. Ba také máš jisté, že ode mne neuslyšíš

celý rok špatného slova, nemám to v obyeji, vždy to

ostatn víš ze školy. Uvidíš, že za krátko pijdeš do

rozumu."

i^le Andulinka smutn k jeho slovm vrtla hlavou

.,Chtla bych se s tebou o bh ví co zasadit, že se

ti mj rozum asi nikdy líbit nebude." vzdychla si, ,,není

to malá. vc zármutek takový, jako je v srdci mém,
v sob utajit."

,,Vždy v sob niehož tajit nemusíš." ženich opt
ji potšoval, ,,mžeš si se mnou o tom, co ti srdce tíží,

kteroukoli chvíli zahovoit. Pesvdíš se, že vždy rád

a s útrpností t vyslechnu. Mám to. holenku mj, také

zkušené, co to je míti v sob mrzutost a musit se s ní

ped každým tajit. Což jsem neml totéž hoe, jako te
ty o Urbana o to pole? Nic by nebylo do mne bývalo,

kdybych byl o n pišel; proto se ti také ani dost málo

nedivím, že do tebe nic není, žes pišla o Urbana. Pakli

si tím ulevíš, povídej mi o nm teba celý den a nic se

neboj, že mne tím pohoršíš."

Andulinka se na dlouhou chvíli zamyslila, naež

oravila k ženichovi pohnutým hlasem:

,.Než jsi pišel již jsem zde v tom kout o tom

pemýšlela, nemám-li si pec jen radji udlat smrt, než

státi se tvou ženou, ale tys mne svou laskavou eí
z hrozných myšlenek tch vyvedl. Spoléhám na tvoje
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milosrdenství a prokáži se ti zajisté dle možnosti za n
vdnou. Jsem do práce jako jiné dívky do tance,

udlám s tvou eládkou vše na živnosti sama, nikdy

nebudeš musit ke mn pomocnici pijednávat . .
."

Nedokonila nebohá Andulinka; vešla hospodyn
do kuchyn a zvala snoubence k panu farái . . .

VI.

Vrn stál mladý Rokelský k slibm svým Choval

se k své nešastné nevst, že si toho ani lépe páti ne-

mohla. Nechodil za ní jako ženich za svou zaslíbenou

milenkou, ani jednou ped svatbou u Ptáník se ne-

ukázal, tím pilnji ale posílal k ní krásné dary.

Kde je v našich horách v dom nevsta, tam musí

aostat každý mužský pknou košili a žeaština na šaty

neb aspo šátek. Ale mladý Rokelský daroval bratrm
Anduliným po dvou košilích erveným hedvábím vyší-

vaných, tchánovi poslal na aksamitovou vestu a tchyni

loktušku samý kvt, tak pekrásnou, že se chodily sou-

sedky na ni dívat. Tuze se tomu každý podivil, že umí
mladý Rokelský tak dobe vybírat.

Nevst ženich vzkázal, aby si na svatbu žádných
šat nejednala. Zídil jí je sám. Ráno ped oddavkami

jí je krejí pinesl v koši erveným šátkem pokrytém,

aby bylo hned vidt, že nese šaty oddavení. Také
všude, kudy s nimi prošel, lidé ze stodol a síní za'ním
vybíhali a vyptávali se ho, jaké jsou. kolik ml na n
loket a po em. V každém stavení je musil ukázat a

každý mohl na nich oi nechat. Byly zelené jako v máji

mladé oseníko, tžce hedvábné, mohla je na sebe vzíti

každá z msta slena. Jen Andulinka ani oí se zem
nezdvihla, když je ped ní krejí roztepal, a jak ji za-
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rui ležet.

Jesti úkolem nevstiným uviti mládencm a druž-

bovi kytice rozmarinové a opatiti je fábory. Družba
nesmí míti na svých pentlích oka, ale mládenci zas oka
míti musí. Andulka vsak ponechala družicím svým
práci tu každé nevst nad jiné milou a nechtla vlastn

ani žádných mládenc míti a družbu teprve ne. Musily

jí kdo ví jak dlouho dokazovati že svatba bez mládenc
jest jako louka bez kvítí a oddavky bez družby jako

vz bez voje, než si dala íci. Pestala se vlastn bránit

jen, aby mla pokoj.

To svatá panna ví, kterak ji mládenci do kostela

dostali. Pravili, že na cestu tu do smrti nezapomenou,

mli za to, že ji pivedou k oltái nebožku. Ležela na

klekátku, jako by se do rakve hotovila, bledá a tuhá,

až 7. ní šla hrza. Když jí položil družba vnec na hlavu,

tu sebou trhla, jako by jí byl do ela vrazil trnovou

korunu, a když ji pak ovnovaly družice, tu na n se

podívala, jako by jí byly nž k ardci obrátily. Nevdla
o sob. když po oddavkách jí vnec ženichv a její r-
žovou pentlí svázaný podaly, pejíce jí v novém stavu

jejím štstí a božího požehnání. Musily ji kísit.

Ale když se svatba zas dom vrátila, tu zapomnli

svatebané na truchlivost nevstinu, a veselí po celém

stavení se rozproudilo. Nevládne v ten den otec nevstin

majetkem svým, nýbrž jeho hosté.

,, Dostaneš dceru do krásného místa, bodej bys

koukal na kousek chleba a sýrek." volají a krájejí dtem
a žebrákm, na ..kývandu" se dostavivším, krajíce pes

celá bochníky a mažou jim je na prst máslem, rozdávají

mezi n koláe, jitrnice a syreky na slamenicích na-

rovnané, peené na mísách nakrájené a tak dále a na-

bírají jim rosolku v krhanicích uchystanou. Co neroz-
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dají a nesndl, vezmou si pak do šátku dom, jen aby

niehož po nich nezbylo.

Pi hostin to ješt s Andulinkou šlo, družba se

obracel se svými výklady jen k družikám, pel a hádal

se s nimi, nechávaje ji na pokoji. Ale jak se ozvalo to

,, splašené díví", jak spustili muzikanti, tu jako když

jí nohy podlomí a nemohla na n ani povstat. Opt se

musil družba držet družic a jít s nimi do kola, neb

ženich se také do tance nepouštl. Soucitn zstal vedle

nevsty sedt a neodvracel s její utrápené tváe oi.

,,Když to musí býti, abych za tebou šla dom, tak

pro bh dlej, abys mne odvedl z této motanice. Jde mi

zde již na rozum," žádala ho s pohledem vyjeveným,

s posukem vášnivým.

,,Tedy pojd." mladý Rokelský na to a poal jí ra-

ziti cestu mezi tancujícími. Když je vidli svatebníci

ze sednice vycházet, mli za to, že se jdou do sadu trochu

projít a ochladit, a tancovali dále. Ale zatím prošli novo-

manželé sadem, dali se na mez a pustili se po ní k ženi-

chovu stavení na konci vesnice položenému, on naped,

ona za ním.

Když pišli na jeho pozemky, mladý manžel k mladé

žen své se obrátil.

,,Boží pomoc všude s tebou, kamkoli zde noha t/cje

stoupne," pál jí srden.
,,Budu do své nejdelší smrti na všech cestách svých

Urbanovy šlépje hledati," s hokostí mu odvtila.

,,Dlej si, jak chceš, vím, že v lom nebude nic zlého,"

pravil k ní jako matka k chorému svému dítti, a oi
mu pi tom zvlhly soustrastí. Tak byla vystrojena, do tak

onakého se dostala místa, kde jí nikdo z domácích ne-

ublíží, nikdo jí nedá za celý rok jediného Špatného slova,

a ona div si nezoufala nad svým osudem.

,, Nikdy mou lásku od nho neutrhneš," ješt trpeji,

ješt hlasitji zaplakala.
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,. Nikdy ji od nho trhat nebudu," zaruoval se

slavn mladý muž, ,,vždy jsem ti již ekl a tejti opa-

kuji, ir', si t neberu ze žádné libosti, nýbrž jen proto,

že to jinak býti nemohlo.'"

,,Vše v zim hyne, i jahodí v le^e pouští k zemi
svoje listy, jak by je moje srdce nepouštlo, když je

v samém snhu a ledu zakopáno?"'

,,Však se zase v tob zaheje, až uvidíš kolem sebe

samou dobrou vli a upímnost."

..Nezaheje se ve mn nikdy více, a do skonání se

v nm již radost á veselost neujme. Což nevíš, že tam,

kde leží dlouho do jara sníh, výhynek se udlá, kdež

chmerek si zakládá svoje koínky a nepouští k slunci

ni trávu, ni kvítí? V mém srdci zstane na vné asy
také takový výhynek, bolest si tam založila svoje koeny
a nepustí nikdy již radosti na povrch.'"

,, Uvidíš, že pijdeš asem zas do rozumu,'" tšil

manžel hoekující svou ženu, pouštje ji ku pedu,

neb práv jim vycházela stará služka ze stavení vstíc.

Byla samojediná doma, ostatní eládka byla u muziky,

starý hospodá se tam vydal také, neb družba byl pro

nj tikrát, a naposledy si pro pišel i starý Ptáník

sám. Hlídala okolo domu a ted nesla mladé hospodyni

kytku z kvtin v domácí zahrádce naezaných.

Zoivši vlídnou staenu, utela si Andulinka oi.

Bylo by se jí zdálo híchem nepousmát se na dobrou tu

osobu, kteráž jí s takovou radostí vyšla uvítat a jménem

božím pozdravit.

Vzala od ní kytku a pívtiv za ni jí podkovavši,

dala ie s ní do hovoru. Ženich byl tomu rád, ponechal

staence, aby mladou hospodyni do stavení zavedla a tam

se vším seznámila.

Naslouchaje hudb z vlastní svatby k nmu z da-

leka zaznívající a pozoruje sniv ve svém stavení svtlo
!'" ;je bloudící ze sednice do chléva, z chléva do sín. až
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se ustálilo v komoe, kdež mívala nebožka jeho matka
svoje šaty povšené, zásoby v truhlách uložené a kamž
byl. staen kázal, aby vci nevstiny srovnala, zaboil

na svoje milé pole, tolikerými mrzutostmi a svízeli do-

byté. Ted bylo konen jeho, nikdo mu je nemiohl

vyrvat, nikdo již uskokem o n jej pipravit.

Prohlížel si je zamilovan se všech stran. Ted se

mu oi jinak svítily a ústa jinak usmívala, než kdy
koukal na tu bledou, plaící Andulinku. Zdálo se mu,

pánbh odpus híchy, —• že vlastn s ním a nikoli s ní

slaví dnes svoje oddavky.

Zrovna jako hedvábné ásy nevstiných svatebních

šat vlnila se ped ním mladá zelenající se ja. již mu
byl tchán dovolil ihned po pípovedi zaseti. Jak p-
vabn a svdn se na leskla v posledním odsvitu er-

vánk, jimiž bylo celé veerní nebe kolkolem obtáhnuto

jako pentlí plamenn ržovou. Jak to v tch nžných
stebélkách sladce šumlo a vzdychalo, nejinak, než jako

když si dva milenci po.šeptmo slibují na vky lásku nej-

vrnjší.

1 zdálo se statnému ženichovi, že ješt nikdy nic

tak krásného nevidl, že nikdy mu nebylo tak volno jako

v této chvíli, i vítr šel dnes veer jako po verších, samý
byl v nm šelest a nápv.

Nevdl mladý Rokelský, kterak by se všech tch
slastí a krás na se hrnoucích do sytá nabažil. Konen
se sebe svlékl svou aksamitovou kazajku, hodil ji na

zem a položil si na ni hlavu k spánku nejsladšímu, nej-

utšenjšímu, jejž za celý svj život okusil.

VII.

Když stál Andulince manžel poctiv k slovu, cho-

vaje se k ní stále vlídn a šetrn, též ona se snažila

splniti ve všem svj slib ve farské kuchyni mu daný;
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hledla mu domácnost, od smrti matiny valn zane-

dbanou, v každém ohledu zas zvelebit.

Byla hospodyní ostrého ízení, toila se v dom
celý den jako veteno a nerada pouštla slunéko veer
za hory na odpoinutí, tak ji tšila práce. Sednici istila

jako kapli, podlahu mela vždy bílým pískem posypanou,

pod stolem v lét samé kvtiny a v zim vždy erstvé
smrí nastlané. Když zvala k obdu, tož sedali domácí
za ervenou tabuli zrovna jako v kostele do škamny,
tak slušn nosila mísy na stl, tak uctiv je pobízela,

tak pozorn po každém koukala, aby mu pišlo, co mu
patí. A pi tom poítala sebe vždy za nejposled-

njší. Ani starý Rokelský nevdl, co by na ne-

vst své pohanil, a to bylo pec co íci. Nejednou

naopak se jí v tajnosti podivil, kterak umí na poli za-

cházeti se srpem a kosou, zrovna prý jako když to po

ní bitvou zarovná.

Lidé, kteí eKali na sváry a ríiznice, velice se zmý-
lili. Vše šlo u Rokelských krokem svým ádným. Man-

želé se sice práv po sob nebláznili, ale chovali se k sob
vždy vlídn. Již vidl mladý Rokelský. že mu bude

možno švakra Nmce mnohem díve vyplatiti, než si

kdy myslil, tak moude mu žena hospodáství zavádla,

a za to její 'myšlenky od Urbana netrhal. Kdykoli se jí

zachtlo o nm si zahovoiti, vždy jí ochotn pisvdil,

že to byl lovk nad jiné onaký, že by bylo pravým hí-

chem na si nevzpomenout, neb dokonce chtít na zr^-

pomenout. Sám jí pipom'ncjl jeho \^eselé kousky, chvále

jeho ipernost a vtipnost. Když jí konen mezi hovo-

rem tím slzy z oí vyhrkly, tu se od ní vzdálil a popál

jí, aby do sytosti si poplakala. Vždy mu jí bylo líto,

nikdy na ni proto se nehoršil.

Tak to šlo drahnou dobu, celý podzim, zimu a jaro.

Nastalo však náhle po svatém Duše parné léto,

a najednou se pirachotila v noci tžká bouka. Všecko

Kai. Svétlá, Výbor z pi)vídek a vzpomínek. 12
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V domé vstalo., aby byl každý pohotov, kdyby bh
dopustil jakousi zlou náhodu.

Andulinka, z prvního spánku vyburcovaná, pišla

všecka polekaná ze své komory s rozžatou hromniní
svíkou v ruce. Kákala služce, aby rychle okna pokryla

bílými šátky a položila na stl bochník chleba. Když
se pi požáru z domu nejdíve bochník vynese, tu, jak

známo, nikdo nezpitomí, a všichni zstanou pi dobré

pamti.
Dosud ""ukrývala mladá žena svoje vlasy bledé a

hebké jako len vždy stydliv pod šátkem, ale ve zmatku

tom na n pozapomnla, i splývaly jí po plecích jako

zlatý pláš, dosahující jí tém až na paty.

Zstal mladý Rokelský na ni koukat, když se ve

dveích objevila. Nikdy nic podobného nevidl, mla
jeho žena kolem sebe jako zái. A když svíku uprosted

stelu vedle bochníku ^ postavivši ped ní spiala ruce

k modlitb, tu se mu zdála její tvá^, hromnicí osvtlená,

tak okrouhlá a jemn proržovlá, práv jako když se

lovk podívá ^roti slunci na vajíko erstv snesené.

Všecka krev se mu náhle vehnala do tváe pi po-

hledu na tu mladou, prostovlasou ženu zbožn se modlící,

aby bh ráil veškeré zlo milostiv od domu toho i ode

všech ostatních odvrátiti, jestli jest taková svatá vle
jeho.

,,Co to je?" zmaten, znepokojen tou náhlou závratí,

sám sebe se tázal. ;

,,Inu,'co to je?" po dlouhé pestávce si odpovdl
nemoha ješt oi od ní odvrátiti, , bouka mi zdvihá krev

k hlav."

Tu to zadunlo práv nad stavením, až se v sednici

všecky pastorky otásly, a všecky talíe a sklenice v po-

lici u dveí zainely. Andulinka s výkikem vyjela a od

stolu odskoila, pi emž vrávorajíc se zachytila mužova
ramena.
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Mladý Rokelský myslil nejinak, než že do nho uho-

dilo, tak jínri 'dotknutí její ruky zatáslo, tak se mu pi
tom v oích zajiskilo. Avšak nadarmo hledal po sob
stopu blesku, — cítil ji jen v prsou svých.

Ale pelivá hospodyn dostala, pec jen v Andu-
lince konen vrch nad bojácnou ženou.

,,Nemám si obout boty a jít s tebou ven kopat

steky, aby nám liják všecku hlínu z polí neodnesl?"

tázala se manžela dosud ohromeného.

,,Vykopal jsem všude steky, než jsem sedl k veei;
myslil jsem si, že nám na noc nco pijde," pitom jí

odpovdl. Ale za chvíli dodal hlasem pitlumeným,

aniž vdl, pro ho pitlumuje, vždy pec neíkal žádnou

lež, nýbrž istou pravdu: ..Ty, Andulinko, nejen že všecko

umíš, ale také na všecko myslíš.''

A bezdn pi tchto slovech k ní se nakloniv, ocitl

se náhle jako v oblaku opojivé vn Zdaž to vonly
tak sladce její vlasy i její dech neb karafiáty venku

v zahrádce ped okny rukcu její nasázené a pstované? . .

.

,,Tohle mi Urban také vždy íkával," vzdychla si

Andulinka, sklopivši smutn oi.

Mladý Rokelský sebou škubl, jako by jej byla žáhla

eavým železem. Ponejprv dnes se ho dotkla zmínka

její o Urbanovi nemile, nanejvýš trapn.

,,Když vše dokážeš, zdali pak jednou také dokážeš

na nemysliti?" zhurta jí odvtil

Andulinka si nepovšimla hrotu v jeho slovech.

,,Jen mi povz, jak do toho," pravila mu zticha,

,,ráda bych se tomu nauila. Což myslíš, že mne to málo

moí býti zde u vás a blouditi myšlenkami po svt
a hledati tam nkoho, s nímž se nikdy —• sejíti nesmím."

.Leda kdybych já pestal trávu šlapati," chtl

mladý Rokelský zvolati s hokostí nikdy ješt nepocít-

nou. Ale nevyknul tato krutá slova, pipomínaje si

svého slibu.

12'
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Hrom domumlal, blesky uhasly, dávno se vrátila

Andulinka do své komrky, ale mladý Rokelský sedel

ješt v sednici u okna. Pootevel si je a naslouchaje

šplouchání dešt, dal palivé elo ochlazovati vanoucí

z jeho proud studenosti.

Najednou vzcekle vyskoil, poraziv stolici vedle sebe.

Melt toho Urbana práv dost, bylo ho plný dm. pi
každém kroku na narážel, v každém kout s ním se

potkával, vidl jej stále v ženiných oích, slyšel jej z kaž-

dého jejího slova, co dosud snášel, déle snášeti nechtl . . .

nemohl.

,,Co to provozuješ za kusy?" tázal se ho otec na peci

spící, jejž byl šramotem stolice probudil.

,,Zdiml jsem si trochu zde na lavici a ml jsem ne-

kalý sen," vymlouval se syn zajíkav.

,,Jsi poád doma, nikam nepijdeš, stále jen se ženou

to hospodáství škrtíš, toho mladá krev nestrpí. Houstne

v tob, bouí se ti, a z toho chodí na tebe zlé sny."'

,,Ba pravdu máte, každou kapku krve mám dnes

v sob pozdviženou a rozpálenou."

,,Musíš se jít nkdy nkam do svta podívat, abys

se rozchodil. Ten týden máme snad jarmark v Dub?""

,,Ano, bude tam ten týden jarmark, a také se tam
podívám," umioval si mladý Rokelský ped tatíkem

nahlas.

,,Snad tím pijdu na jiné myšlenky," doložil pro

sebe, ,,a ona musí se mnou, aby pišla taktéž na jiné

myšlenky . .

."

VIII. •

Andulinka byla hned pi tom, když se jí manžel

zmínil o jarmarku. Potebovala nkteré kuchyské ná-

adí, ježto si tam chtla koupiti.
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Jak se ped ním zastavila, oznamujíc mu, že je

k cest pipravena, zatajil se v nm dech. Opt se v tvái
zapálil, jako když onehdy v noci se byla pi bouce za-

chytila jeho ramena, zahalujíc jej ve vonný oblak svých
hedvábných vlas.

Znala Andulinka vše na sebe vyprat, vybílit, že se

to na ní skvlo jako práv napadlý sníh. K tomu nosila

samé do blá sukn, kabátky a frtášky. I vznišela

se dnes ped mladým Rokelským jako bílá holubice,

musil na chvíli oi zamhouit, tak byl oslnn istotou

a leskem jejího zjevu.

Ale jiného potšení cestou na jarmark a z jarmarku

vru nepoznal.

Jak pišli za vesnici zatoivší se k Horce, tu se ho

tázala: ;

,,Víš-li pak, pro zde tomu ernému pruhu kamení,

které se táhne od Svtlé až za Kotel, íkáme .ertovo

zdí' ? Zdá se na mnohých místech, jako by tu bylo bh
ví co sáh zuhelnatlého díví narovnáno."

,,Dobe jsem si tch erných sáh díví povšiml, ale

pro stráni té zuhelnatlé íkáme ,,ertovo zdí', nikdy

jsem neslyšel," odvtil jí manžel potšen, že se v duchu

pec konen jednou ním jiným obírá než jistou, jemu

ted tak odpornou upomínkou.

,,Chtl prý jeden sedlák ped mnohými sty lety.

lekaje se toho, jak se v echách Nmci plemení, zde

udlati hranici mezi eským národem a nmeckým a za

tou píinou se dal ertu zapsat. ert mu zaal hranici

také ihned ochotn stavt a již s ní byl skoro hotov,

tu si to sedlák pec jen rozmyslil a zakokrhal. I vzbudil

tím v okolí kohouty, kteí dali se všichni také do ko-

krhání, a ert musil utéci. Od té doby se prý Nmci
všude v echách tak rozmnožili," vypravovala Andu-

linka.

,,A to má býti jistá pravda?""
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,Jak by to nebyla jistá pravda, když mi to Urban

peetil."

,,Tedy zas Urban!" Bylo náhle po radosti, že ho již

nemá plnou hlavu, ba ukázalo se brzo, že jí tam dnes

straší snad ješt více než kdy jindy.

Nikdy se mladý Rokelský krutji nemýlil, než domní-

vaje se, že na cizím míst pijde žena jeho na jiné my-

šlenky.

,,Hle! nezdá se ti, že ten tam v té modré kazajce

je celý Urban? Ale ne, ne, ten s tou rží za kloboukem

je jako on, jeho má chzi, jeho obliej. Dobrý ty mj
bože! zde onen v tom mysliveckém kabát jest m.u ješt

podobnjší, vru, jako by on to na nás hledl a k nám
mluvit se chystal. Ale vid, že není možná, aby on to byl?

Vždy je v Rusii, a nechce se mu prý odtamtud. Že je

ta Rusie na sta mil odsud?"

Tak to šlo v jednom kuse, jakmile se dostali mezi

lidi, krámy si prohlížející. Nemohl tchto otázek mladý

Rokelský konen snésti, již v nm zlost zas jen hoela.

Vlákal Andulinku do hostince na sklenici vína. doufaje,

že tam bude míti lepší ped Urbanem pokoj.

Také ml. Bylt totiž hostinec naplnn lidmi,

kteí obklopovali jednoho pkn ošaceného pána, jenž

hlasit mluvil ke všem najednou. Mladí manželé se dali

s ostatními také do poslouchání.

1 vypravoval jim onen pán o jedné krásné, pože-

hnané, pebohaté zemi jménem Brasilie, kdež prý vše

roste samo, kdež jsou žn vždy za šest nedl, aniž má
lovk pi tom jiného namáhání, než že zrní rozseje

a obilí zralé sklidí. V každém potoku prý tam lze lovit

dobré perly a rýžovat isté zlato. Slunce tam prý stále

svítí, a zima tam není nikdy. Nevdí tuzemci, co to

sníh a ohlod. Domlouval vypravovatel, dodávaje ješt

mnoho podivuhodného o zemi té, aby se lidé pec do

ní sthovali, že tam budou jako v ráji, a oznamoval jim.
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ze sprostedkuje rád jejich tam dopravu pes moe.
Pohodln prý pes vodu se dostanou na lodi tak veliké

jako kostel a stokrát pknji zaízené než zde ten nový
hostinec, v nmž byli shromáždni. .

Ale sotva pestal onen pán hlasit hovoit, bav
se ted soukrom s tím a oním ze svých poslucha, z nichž

v nejednom se zaala ozývati chu odplouti na oné krásné

lodi do slibovaného ráje, tu bylo s Andulinkou vše zas

pi starém. Opt všude vidla Urbana a zas jen Urbana.

,,Pojme dom." zahuel konen mladý Rokelský.

,,Ano, pojme dom," svdila mu ihned, ,,je zde

tolik svtovník, snad bychom tu mohli konen pec
naraziti —• na Urbana."

Mladý Rokelský zstal najednou ped ní státi, jako

když ho do zem uleje.

A co by se dlo, kdyby zde byli skuten na Urbana
narazili? Ješt nikdy si nebyl dosud na možnost "u

vzpomnl.

Plamen mu vyšlehl pi nmé otázce ze srdce do

mozku, žehaje Andulinku z jeho zraku, hrozebn na ni

upeného.

Zalekla se Andulinka nemálo jeho pohledu, jeho

mlení, výhržky v každém tahu jeho tváe. Netušila,

co v nm se dje nepišlo jí na mysl, že najednou nesnáší,

co po tolik msíc s ochotou tak lhostejnou poslouchal,

a ekla si, že je asi nemocný. Již onehdy, když se v noci

ta velká bouka pihnala, zdál se jí jaksi podivný, jiný.

než dosud jej znala.

Zaražen s ním "nastoupila cestu dom. Neptal se

jí na nic, a ona si netroufala njakou e s ním zaít.

• Nevešel mladý Rokelský se ženou svou do stavení,

bylo mu, jako by se musil mezi tymi zdmi nevyhnu-

teln "udusiti. Šel se ješt trochu projít a mimovoln
dostal se na svj milý posevek. Ale nadarmo si prohlížel

dnes na nm bujn se vlnící a nadjn se zelenající obilí.
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žádný mír a klid, žádná usmívavá myšlenka do srdce se

mu dnes pi pohledu tom nedostala. Nedala mu pokoje

otázka, co b> se bylo dlo, kdyby byli na jarmárce na

Urbana skuten narazili? Byla by se žena od nho od-

trhla a k onomu se rozbhla? Hodil sebou tváí na zem,

netroufaje si domysliti, co by s jeho strany na krok ten

bylo následovalo. Trvalo to déle než hodinu, než zas

hlavu pozdvihl.

,,A já bych si byl doskoil dom pro pusku a byl

bych zastelil i jeho — i ji."

Zavav tato slova, padl zas tváí na zem, hluboce

ji do ní zarývaje.

Draze si zaplatil hroudu, na níž si ted zoufal . . .

IX.

Již poalo svítati, když bledé elo opt pozdvihl.

,,Dobe mi tak," pravil si, upíraje zanícené oi na

hasnoucí hvzdy, ..pro mi šla hrouda ta nade vše, nad

jeho s. dce, nad její srdce i nad moje vlastní srdce? Ach,

nebylo by mi stokrát lépe, kdybych vozil z hor kamení

k vápenným pecím, kdybych se s dluhem hrdlil a pi
tom ml ve stavení ženu, kteráž by mne s radostí k sob
ekala a se starostí od sebe propouštla, kteráž by v-
dla jen o mn a o žádném jiném by vdti nechtla,

jíž bych byl nejmilejším ze všech lidí? Co mn je plátno,

že se mi hospodáství zdvíhá že všude o mé dobré správ
si povídají a mne za vzor mladým rolníkm dávají, když

nemám nikoho, práni koho k sob. kdo by o mne stál?

Ne.schází vru ted již jiného, než aby se ten Urban zde

kdesi i^akmitl — i náhodou, i schváln — a jeho krev

zbarvila moje ruce ..."

Hrza zalomcovala mladým Rokelským, neznal sám
sebe. Divn se mu to v hlav motalo, nemohl tomu sám
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vyrozumt, ale jedna vc mu byla pec jasná, že tak jak

posud vedle Andulinky mu žíti nelze . . .

Povstal a dlouhými kroky se jal osudné pole ob-

cházet. Kdo sítá ty kepelí hlásky, které odevšad

na volaly? Jindy by jim byl zajisté s úsmvem na-

slouchal, nemoha se jich ani nasytiti, vždy mu zvsto-

valy že bez pohromy, ale v této chvíli jich ani neslyšel.

Obcházel pole stále, až slunce se pozdvihlo nad horami,

pozlativši celou krajinu až do kalíšku nejdrobnjší kv-
tinky, až se rozzvuely kolkolem háje, a z jeho chalupy

vystupoval rovn jako svíka modravý kotou koue
k nebi

Topili u Rokelslí.ých k snídani, a mlada hospodyn,

pivstávši si dnes, mla tém již stlueno.

Ale najednou postavila tlukadlo, její manžel vcházel

do sednice bledý jako strašidlo z hrobu se zdvíhající.

,,Co ti je?" tázala se ho všecka polekána zmnou
v jeho tazích.

.,Picházím k snídani," odvtil jí chraptivým hlasem,

sedaje za stl.

..Hned bude a erstvé máslo k chlebu také." od-

vtila mu nevdouc, co si má o nm pomysliti; nebyl

to on, jenž proti ní sedl, bylt to jeho duch

Aby svoje zdšení skryla, pustila se poznovu do tlu-

ení; vidla na nm, že mu není do ei.
Mladý sedlák se nechtl na svou ženu dívati, al^

musil, musil v tajnosti stále sledovati pohyby jejích bílých

ramen nad tlukakou, musil její obratné prsty stopo-

vati, když z ní stluené máslo vyndávala, je prala v jasné

vod, zas a zase prala, až v nm nezstalo jediné kapky

podmáslí, — nemohl s ní oi pustiti, když je zaala

vážit, naež z nho dlala housky pUiberní, liberní

k prodeji i pro dm a konen každému poma^ánkuk sní-

daní, okrouhlou a zlatou jako dukát— Nebylo nejmenší

pochybnosti, kdyby byl s touto ženou jen pt let hospo-
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dail že by byl ml sestru vyplacenu, a pak mohl zaít

schraovat pro^sebe, aby si hospodáství zvtšil. Za
deset let byl by zajisté ml z chalupy pkný statek.

Snažil se svdné myšlenky ty zaplašiti, darmo se

jimi jen dráždil a znepokojoval —- ted již vdl co být

mže a nemže, co se nutit dá a nedá!

Nechal snídat ostatní, sám vsak ani jednou lžíci

do kysela nenamoil a pomazánku nechal také netknu-

tou vedle chleba ležeti. Andulince vstoupily slzy do

oí. když to vidla; cítila se tím jaksi zahanbenu a od-

strenu, a dnes ponejprv jí to pišlo k lítosti že manžel

k ní nemluví a si jí nevšímá. Pekvapila ji její lítost

i její soucit a pravila si v duchu, že mu za ten rok pec
jen velice pivykla. Jak také ne! Vždy s ní jednal, že

si toho ani lépe páti nemohla. Jak vrn plnil každé

svoje slovo, jak vytrvale a šlechetn stál ke svým slibm!

Konen, když eládka se starým hospodáem za

ivou prací na pole se vydala a jen on, jenž býval jindy

pi všem první sám. v truchlivém zapomínání u stolu

sedti zstal, opíraje si hlavu rukama, tu pec si dodala

mysli a zticha k nmu pisedla. Nemohla jej pec nechat

samojediného v sednici, vidouc, že mu cosi srdce obt-
žuje a mysl zakaluje, že není ani k sob podoben.

,,Co ti je?" opakovala ostýchav svou pedešlou

otázku.

,.Nic mi není," on na to; ale poznávaje, že se tak

vhodný okamžik k obapolnému žádoucímu dorozumní
hned nevrátí, dodal váhav: , .Vlastn ani nevím^ co

mi je."

,,Jsi tuze bídný, za tuto jedinou noc jako bys byl

sestárl o deset let. Zlá nemoc se asi o tebe pokouší, "ml
bys si jít ponkud odpoinout."

,,Snad mi to zas pejde, aniž mne to na lože povalí.

Vlastn se mi zdá, že to na mne hodil onen žvástal

v hospod. Co j.sem jej slyšel vypravovati o té pekrásné
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zemi, v níž prý není ni ledu ni snhu, nýbrž vn vždy

jaro, kde není hladu a nedostatku, nýbrž samá ve všem

hojnost, kde rozhází rolník nkolik hrstí obilí jen tak

beze vší pípravy po zemi a do šesti nedl má z nich

tolik obilí, že s ním neví kam, kde místo písku v potocích

jsou samé perly a zlatá zrna — od té chvíle se mi jaksi

zastesklo a pestalo se mi u nás líbit. Protivilo se mi

náhle to naše dení, a po celou noc neml jsem jiné

myšlení, než kdybych mohl v onom ráji život svj

ztrávit a zakonit."

Andulinka mnila patrn barvu pi tomto vyznání.

, Vždy by to nebylo nic nemožného do oné zem
se dostat," konen voln ze sebe vypravila.

,,Ovšem že by to nebylo nic nemožného "

,,Ale mn by se v zemi té, nech je krásná jako ráj.

pece jen . . . pec jen náramn zastesklo!"

Mladý Rokelský zaskípal zuby tak prudce, že to

znlo, jako když etz pc skalách vozí. Ba že by se jí ješt

v ráji po tom Urbanovi stýskalo, a že by tam s ní ml
táž muka jako zde. Protož pry, rychle pry. bez ní pry,

než se stane njaké neštstí . . .

..Kdo pak by t tam zavezl proti vli tvé," nutil

se k trplivosti a mírnosti. ,,mohl bych to zkusit . . .

sám . .

."

My.slil, že se mu srdce rozskoí, když vyknul slovo

,.sám". ím mu byl ráj bez ní?

..A jak bys to myslil se živností?" zašeptala sotva

že ji bylo slyšeti.

Hle! jak se do jeho zámru vpravovala. jak jí to

bylo po chuti že chce odjeti sám . . . bylt nejvyšší as,

aby tomu udlal jednou konec.

,,Živnost bych neprodal, jen bych si na ni peníze

vypjil a njaký zlatý do zaátku. Vždy tam nabízejí

lidem statky zdarma a jsou ješt rádi. jak's na svoje
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uši slyšela, když je chtjí pijat a zdlávat. Hlásil bych

se o takový statek, jenž je k zadání, a pak bych se tam

usadil . .

."

Nemohl dále. bylo to pec jen tuze kruté, co m
dnešní noci vymyslil, aby ml konen zas jednou po-

kojnou mysl, aby jí bylo vyhovno, a on se vyhnul pro

všecky asy híchu. Nešlo to jinak, nešlo!

,,Pak bys psal pro mne?" zachvlo se to ze rt
Andulininých.

,,Co ti to na mysl vstupuje! Já a psát pro tebe,

když vím, jak by se ti tam stýskalo! Zmnil bych svoje

jméno a dal bych si napsat od nkoho úmrtní list, jenž

bych zaslal na zdejší úady, aby myslili, že jsem v té

Brasilii zeme! Pak byste si mohli se živností dlati,

co byste chtli."

Andulinka ani nehlesla, ale pozdvihla k manželu

vážn a zkoumav svoje veliké modré oi. Chtj nechtj

musil ped nimi sklopiti zrak.

.Vid, že by to bylo takhle pro nás nejlépe!" zasmál

se konen divoce, ,,najednou by nám bylo obma po-

moženo, já bych se dostal do ráje ... ty bys se doptala

do ráje . .
"

Andulinka mu neodpovdla ani jediným vzdechnu-

tím. Chvíli zstala vedle nho ješt klidn sedti, naež
se voln zdvihla a ze sednice vyšla.

,,Zstane tedy pi tom, jak jsme to ted umluvili?"

volal pln vášn za ní.

Ale a ]f] dobe ályšela, pec od ní odnovdi se ne-

dokal.

Nkolik dní k nmu 'jediného slova nepromluvila,

a on nevda, co si má o ní pomysliti, netroufal si ani

ji osloviti a tu jejich poslední rozmluvu obnoviti.
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X.

„Snad bys mohl se mnou zas jednou dnes na ranní?"

pravila Andulinka v nedli k svému muži. Bylo to po-

nejprv od onoho jitra, co jej sama oslovila. Když na

ni podiven koukl, tož vidl, že má oi opuchlé, jako

kdyby byla mnoho nocí probdla a proplakali:.

,,Pro bychstecou jíti nemohl, vždy nemám žádnou

práci pired sebou?" odvtil žen, ale pi tom ho pešel

mráz d hlavy až k pate. Nejspíše jej zvala na ranní,

aby s ním vše další, cesty jeho do Brasilie se týkající,

konen bez vyrušení umluvila. Zajisté si rozmyslila,

jak by to s tím úmrtím nejbezpenji navlékl, a tecf mu
to hodlala sdliti.

Šli vedle sebe poli mlky ; teprve když vidli ped
sebou vesnici, kdež kostel v kytici Krásných sad se

zablal Andulinka k manželu se obrátila s týmže váž-

ným, zkoumavým pohledem, jímž jej byla onehdy tak

pomátla.

..ješt myslíš na tu cizí bohatou zemi?" tázala se

ho pevným hlasem.

,,Jak bych nemyslil! Již kdybych tam byl!" on

urrutn na to.

, A jiné cesty než pes moe tam není?"

,.Není."

.,Je skuten tak zlá a nebezpená, jak jsem vždy

slýchala? i ml onen lovk pravdu, že se na lodi, na

níž on místa prodává, cestující šastn na místo do-

stanou?"

Nechápal Rokelský, kam tmi otázkami žena jeho

míí.

,, Uhodí hrom u nás stejn do chalupy jako do

zámku," deJ k ní po krátkém pomlení; ,, poítám, že

to nebude asi na moi jinak. Rozmete bouka velkou
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lod jako malou, když to pijde do tuhého, tak aspo
bych já .povahoval'.''

,,A ty [pec na tom stojíš, že se do té zem vydáš?"-

,.Již jsem ti povdl, že ano."

.Nuže, až si pjdeš koupit místo na lod, tu jich

vezmi — dv."
,.Dv? A pro?"
,,Ponvadž pojedu s tebou!"

j Mladý Rokelský zstal, jako když jej omráí, dlouho

a dlouho se nemohl v/pamatovat.

.,Ty že pojedeš se mnou?" opakoval konen, mysle,

že se jaksi peslechl.

AleAndulinka opakovala tak klidn a urit, jakoby

se jednalo o zcela pirozenou vc. na niž dávno již po-

mýšlela a se usnesla.

,,Ano, pojedu s tebou!"

Mohl na ní opt oi nechat!

,,Jen tenkráte bych ovšem zstala doma," dodala,

ale již nikoli tak klidn a pevn, nýbrž hlasem se chv-
jícím, .. rtoma a lícema blednoucíma, kdybys chtl do

té Brasilie sám odjeti — abys se mne sprostil."

, Já ... a se t sprostit . . . já?"

,,Což by to nemohlo býti? Užil jsi vedle mne tolik

radostí, že by to bylo ku podivu?"

,,Je to práv naopak jak si myslíš. Já . . . já bych
pál tob, abys se sprostila mne!"

,,A pro?"
,,lnu, pro?! Abys se konen dostala— za Urbana!"
Andulinka, sklopivši oi. na chvíli se odmlela.

Manžel na ni zíral zmítán obavou, tesklivostí, nadjí
a vášnivou radostí. Toila se s" ním hlava, že nevdl,
kde stojí a je-li skuten na svt.

..Budeš tomu vit, co ti povdti hodlám?" slavn
se ho konen otázala.

.Budu!" sliboval s touže velostí.
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..Kdybych dnes byla vdovou tvou, a Urban mne
chtl . . nikdy — to si pamatuj — nikdy bych si ho

nevzala."

• Jak by si nebyl mladý Rokclský pomyslil, že to,

cc sl>ší, ve snu slyší!

Nevzala bych si ho nikdy!" pokraovala Andu-

linka náruživ. ..neb nespravedliv se mnou nakládal,

opustil mne ve hnvu, dobe vda, že jsem ve všem ne-

vinna, že mám sama smrt v duši. A j? j"^em ani kapky

trpkosti v srdci svém proti nmu nepocítila, když si

mne bez pínosu vzíti nechtl — nahlédla jsem, že ne-

mže, a by byl pec jen mohl, jen kdyby byl do opravdy

chtl. Ted teprve v tchto posledních dnech jsem si na to

všecko jak se patí vzpomnla a srovnala jsem si to

ve své mysli dosud zpitomlé a otuplé jeho náhlou a

neoekávanou ztiátou
"

,,Ty bys se tedy proti Urbanovi nerozebhla, kdy-

bychom jej ted potkali?'"

,,Ba že bych se neiozebhla —- naopak, vyhnula

bych se mu."

,,Ty bys se ode mne neodtrhla, kdyby mezi nás

náhle vstoupil?"

,, Neodtrhla bych se od tebe, neb tys stokrát lepší

a šlechetnjší než on. VdlS: že mi není pomoci, než

abych si t vzala, a jak se mnou pec jednaKs! Ne-

vypínal jói se nade mnou, neporouel jsi mn, a pec
jsem byla v tvých rukou; mohs mi pod stechou svou

peklo ustrojit za to. že jsem si t ráda nebrala. V em
bych se ti byla mohla brániti? Ale ty naopak nade mnou
se's slitoval a dovoli!'s mi nejen na Urbana myslit, ale

i o nm mluvit s tebou o nm mluvit, a sám. jsi mn
o nm samé dobré a krásné vci vypravoval. Tohle ti

nikdy nezapomenu, za to ti zi!istanu do "=;vé nejdelší smrti

vdnou, a jiné není ve mn myšlenky, než kterak

bych se ti za tvoje milosrdenství odsloužila Stonala
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jsem —• tys mne laskav nechal se vystonat, trpliv

se vyhojit, a hle! stalo se, co jsi pedvídal: pišla jsem

tím do rozumu. Co zaal's mluvit o svém odchodu,

o své cest pes moe, cítím, že jsem uzdravena, neb

nechce se mi nikde jinde býti, než kde jsi ty —• a pakli

mne neodstríš, pjdu s tebou pes hory a vody, kam
budeš chtít, a kde t> zemeš tam chci i já býti pocho-

vána . .
."

Mladý Rokelský poád ješt nevdl, co se to s ním

dje. slyší-li dobe i pletou-li se mu v hlav ženina slova

tak, jak by si byl pál, aby k nmu mluvila, s ním smý-

šlela, pro cítila . . .

,,Nerozumím ti . . . nevím, jak to myslíš ... jak

to chceš," Zniíkal se.

,,Chci, abys si myslil, že by t nemla žádná jiná

žena tak ráda. jak já t ráda mám," zvolala Andulinka,

zahoevši v tvái jako jahoda.

Nemohla dále mluvit, více íci a mu objasniti — již

ji držel manžel v náruí a tiskl ji k sob tak vášniv,

že myslila nejinak než v té chvíli že je poslední její

hodina . .

Starý Rokelský ekal u vyhlídky, brzo-li mu syn

se ženou z ranní se vrátí, jaksi dlouho mu nešli. Nemohl
se již dokat, až uvidí, kterak nevsta roztopí, kuthan

na smazej nu ?i pipraví a pone nudle do nedlní polévky

obratnýma rukama válet a krájet. Vru nevdl, co by
na ní pohanil, celý den se toila jako veteno a nerada

pouštla slunéko za hory. tak byla do práce.

Ale ekal na manžely marn. Nech slídil u vy-

hlídky na všecky strany, po nich nebylo nikde památky.

Myslil, že je zdrželi njací pespolní píbuzní neb

známí, man v kostele se vyskytnuvší, ale zaali se lidé

již i z druhé mše trousiti, avšak svých dtí nikdež me/i

nimi nevidl. Minulo i poledne a po nich ješt nikdež

stopy. Musil pisednouti k míse brambor v slupce.
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které stará služka ped ním vyklopila; neumla jiného

ustrojit.

Po nešpoe se zaal znova ]o nich shánt, jdou-ii

pec jednou i kostela i nejdou-li? Ale kohokoli se na

n optal, nikdo je ni v kostele ni okolo kostela nevidl,

ba hádali se s ním lidé, kteí to vdt mohli, že tam dnes

ani nebyli.

Teprve k veeru slyšel od hajného, že je kdesi v lese

potkal ruku v ruce jako dva milence, kteí se vydávají

poprvé kamsi n? pou
A Vydali se skuten na poa, bloudíce spolu v pravý

svatební svj den ve vonném stínu lesním se srdci pe-
blaženými, zapomínajíce, že je mimo n také ješt svt
a lidé v nm. Vydali se na pou do zem pebohaté,

kde v stíbrných pramenech bylo plno perlí a zlatého zrní,

kde slunce vždy na kišálovém nebi se usmívá, .n vné
kvete jaro, vydali se do ráje lásky . . .

Pozd veer —- již byly na nebi všecky hvzdy až

do jedné vysypány — teprve dom se vrátili objímajíce

bublajícího taka, jenž se jim ml co bránit,, až k udušení

Dom se sice vrátili, ale v ráji lásky zstali.

Kar. Svétlá; Výbor z porírtek a vzpomínek. i;-í
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balonní hrdinové a hrdinky, o jejichž kypících váš-

ních, bujných výstednostech a pikantních rozmarech

a dobrodružstvích tak rádo se ítává na"" brokátových

odpoívadlech eleeantních budoir, ovšem^^jen po rznu
u nás se vyskytují. I bývá za píinou tou spoleenský

život náš eský velmi asto odsuzován jakožto fádní

a schvalováno aby se pece sahalo pro látky a typy

jinam.

Avšak za to honosíme se tím vtším potem povah

opravdivých. o otázky asové horliv se zajímajících,

které dle schopností a sil svých o jich zdar se zasazují

a jejichž jména se mnohdy ani nepeloudí pes práh

vlastního domu a jež ani nezaznívají za mezí rodné

vísky.

A v nesobecké tiché innosti takové není žádná

poesie? Tdkové nadšené psobení nemá do sebe žádného

pvabu, nejsouc za tou píinou s to vzbuditi jakéhosi

hlubšího dojmu? Jev-í .se úast a sympatie u tenástva
skuten jen tam, kde se ozývají a prudce na sebe

narážejí ná''Uživosti?

Jen to, co prý ist lidského, hodno umním zv-
nno býti. Nuže, je váše cosi ist lidského? Neza-

chvívá to, co se obyejn láskou nazývá, celým tím

nekoneným etzem bytostí až k nejposlednjší v pí-

rod? Neznají krom lovka ješt jiní tvorové hnv
žárlivost, mstu, záš?

Práv ten istý vznt, to nadšení pro vc krásnou

n spravedlivou, ta nezištná obtavost v její služb jsou

jen lovku povdomé a vlastní, a umní by mlo tyto
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vzlety k ideálu mnohem asteji si zvoliti za osu svých

dl 'než inívá. Pedevším však u nás by tak díti se mlo,

ne5 kde bychom byli bez neúnavných, nadšených pra-

covník tch na svaté roli našeho národa? 7dali pak

bychom sluli vbec ješt národem? Bylo by nám lze

bez nich hledti s tak pevnou do budoucnosti dvrou?
Spli bychom bez j^íjich idealismu prese všechny pekážky
pec jen nezvratn dc výše?

Skromným, prostým tm bojovníkm mezi tím

drahým, neocenitelným lidem naším náleží ta rta prostá,

skromná, pímo dle skuteno.sti ze stedu jejich vážená.

Neiní jiných nnrok, než aby u nich ponkud pispla
k objasnní jazykové naší otázky.

,,P] litru piva a kousek chlf-ba s máslem!" žádal

si po nmeku mladý, he^ký muž, vstupuje do hospdky
,,u eské Lípy" v Letovicích.

Zasednuv za nejbMžši u dveí stl položil vedle

sebe klobouk a runí vak pi emž se rozhlížel s patrným
pekvapením po nízké svtnice. Neoekával asi, za-

vítav jen na zda bh pod dochovou tu stechu, v jejíž

lomenici se houpal štít s velikým namalovaným stro-

mem, že najde zde takovou úpravu, která by byla

každému hostinci ve mst ke cti sloužil.-a. Tabulky

v malých oknech se leskly týmž vábným jasem jako

sklenice, plecháe a džbánky na polici v hustých adách
vedle sebe postavené a talíe, mísy a konvice nad nimi

v pihrádkách pkn urovnané. Ba i ta podlaha a ty

dkladné, nenatené javorové stoly a židlice nad kídu
blejší mly do sebe tentýž zvláštní lesk, svrchované

to istoty neomylný píznak.
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Ale a sedla u nalévacího stolku v rohu tpytné té

svtniky práv proti nov pibylému hostu mladá žena

v temném, snad že smutkovém odvu, s novinami v ruce,

pece zstávala jeho žádost bez povšimnutí.

,.Pl litiu piva a kousek chleba s máslem!"" opakoval

cestující hlasitji a draznji s tajným údivem, že bylo

první vyzvání jeho peslechnuto, a pipomínal si ted

teprve, jak zkrátka a nm, když vstoupil, byl opto-
ván jeho pozdrav.

Mladá žena s novinami v ruce z místa svého sice se

nepohnula, ale obrátila v jeho stranu voln a váhav
tvá. Byla bledší a výraznjší než u venkovanek bývá,

bystré z ní žíhaly hledy a ústa v ní hoela jako vrbka

v nejbujnjším kvtu.

; Nix deutsch,'" úsen jej odbyla ponoivši se znova

ve svoje 'noviny.

Cestující zapáliv se až po vlasy, uražen se vzpímil

.se zejmým úmyslem se vzdáliti; ale nový pohled na tu

bledou, výraznou tvá v rámci temných, v týle v bohatý

uzel svinutých vlas, na ta ústa tak sladce kvetoucí

a pec tak vzdorn odmítavá, znova k sedadlu jej

upoutal.

Ponkud nucen se usmívaje, penášel svoje touhy

po ovlažení a posilnní ted ve zcela správné eštin,

naež dodal uštpan:
,,Vida, míval otec mj pec jen dobe, pál-li si,

abych uml esky jako nmecky, jinak bych te pišel,

:ak vidím, neúprosn o zábavu s hezoukou panikou."

,,Zajisté je vám také jedno, jak s kým mluvíte?"

nemén uštpan prohozeno.

Mladý muž se zarazil.

,,Snad," odpovdl za okamžik nedbale.

Pohled ostrý jako šíp vyletl na nj náhle z tch

erných, žhavých oí jejích.

,,To není možné!" zvolala rozhorlen.
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,,Jest to nejen možné, ale zcela pirozené " pokril

nový host lhostejn ramenoma. ,
.Chodil jsem v Praze

do eské školy a dostudoval jsem po nmeku. V rodin

mé mluvili jsme v pokoji nmecky a v kuchyni —
esky."

,,Ale vždy se musíte pece k jednomu z obou tch

národ hlásiti?"

Zase mladý muž se zarazil.

..Když o tom pemítám, tu shledávám, že náležím

trochu tomu, trochu onomu," zajíkal se. Le najednou

urit dodal: ,, Nevím, pro bych práv ted zde zapíral,

že jsem si dobyl svého vzdlání pom.ocí nmeckého
jazyka, v jazyku tom že budu psobiti a že se tedy dle

práva a povinnosti óvé hlásím k národnosti nmecké . . .

Ale dejte mi pece konen pinésti, eho si žádám.

Jsem unaven a dn Tešová, jak mi na stanici povdno,
odsud ješt dobrá hodina. i nejste zdejší hostinskou?""

,,Jsem," hrd proti nmu se vztyila. ,,a vy . . .

vy, když hodláte do Tešová, jste nejspíše ten nový

uitel, jehož povolal pan baron Fišer z Fišhofu na svj
statek, aby . . . aby . .

."

Hostinská nemohla dojetím domluviti. Stála ped
cestujícím, jako by se hotovila k boji. Ted teprve bylo

vidti, jak je postava její vysoká, mrštná a štíhlá.

Zdála se mu takto ješt zajímavjší než díve, teba oi
její metaly pi tom ohnivé na stely, a noviny v jejích

rukou se chvly jako prapor válený

, Povolal mne baron z Fišhofu, abych dti, které mi

sví, náležit pipravil pro život." vážn mladý muž
pronesl.

,, Nikoli," vášniv mu odporovala. .,vy jste nepijel,

abyste je k dobrým vcem pipravoval, nýbrž

o mnoho, ba o to nejsvtjší pipravil, totiž o jejich

mateský jazyk."

Opt se mladý muž až po vlasy zapálil
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„Nebudu ovšem vyuovati po esku/' dl ponkud
nejistji, než byl dosud k ní hovoil. ,,ale za to v jazyku,

v nmž bude jednou mým svencm po celém svt
porozumno.'"

Hostinská trpce se zasmála.

,.Kam pak mohou s nminou jinam než do Nmec?"
namítala mu ,,A tam je tolik lidí. že nevdí, kam > nimi,

jak každou chvíli se doítáme O nemyslete si, že jsme

dnešní "a že ješt na to jsme nepišli, jak to vlastn

stojí. Práv pro ty Nmce, pro nž není za hianicemi

místa, pipravují zde takoví páni, jako jest pan baron

a s ním stejn smýšlející chléb a domov, a za tou pí-

inou mají se na takových školách, jakou on zídil,

dtem mozky nikterak otevíti, nýbrž zašroubovati."

,,Jak mžete nejen viti, ale i tvrditi podobnou

zpozdilost?" trhl sebou nastávající uitel.

.Pece mi neupete," vyjela znova proti nmu, ,,že

kdo více umí, ten že panuje, a nedouk že se stane jeho

ošlapkem. Když se budou eské dti hrdliti s nminou,
nedojdou bh ví jak dlouho k žádnému poádnému
uení, zstanou tedy ve všech ostatních vcech >'?ln

pozadu, nmecká mládež nad nimi tu i jinde vynikne

a t o se práv zamýšlí. Kdo potom povládne? Již máme
toho dk-jz, kterak se stávají dti eské v tch n-
meckých školách tupými, zrovna jako by v nich nebylo

žádného pravého ducha, teba tam chodily teprve jediný

rok. Jak také jinak, když se Nmci nenaroiily, nýbrž

na Nmce násiln se pedlávají, chudákové.'"

Nevdl uitel, jak jí výrok ten vyvrátiti. Nebyl

vbec na takový spor uchystán, neoekával jej, domní-

vaje se podle dopisu ;.ana barona, že bude nejen od

nho, ale celou krajinou s o^^venou náruí uvítán. Po-

mohl si otázkou:

,,Jak to pijde, že se zajímáte o vci, o kterých oby-

ejn jen muži mezi sebou pojednávají?"
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Hostinské sklesly ruce, tvá její se promnila ty

bodavé oi zvlhly a veliké kríipje z nich padaly deštém

stíbrným.

„Nauil mne o n se zajímati nebožtík muž. nej-

vtší to poctivec v celém okolí," piznávala se mu chv-
jícím se hlasem s pízvukem tak mkkým, lítostivým

jakéhož by ji nebyl ml za schopnu. .Když zemel
pravili lidé, že zstavuje vlastn dv vdovy: mne a obec.

býval totiž pedstaveným. Ba ovdovly a osiely jsme

ob, obec i já. ale proto neklesáme. Nebyl tuze zdráv

a o mnoho let starší než já; vdl, že tu dlouho nepobude

proež mne ve všem pouoval a dotvrzoval, a musila jsem

mu slíbiti, že nikdy toho se nespustím, k emu on stál

a co mu bývalo drahé. Dokázala jsem to za krátko.

Jak zaal ten tešovský pán se svou novotou nmeckou,
již chtl míti zavedenu ve všech v krajin té školách,

mocn jsem se probrala ze svého zármutku a chodila

jsem od domu k domu, aby se mu úmysl potutelný ne-

zdail. Jak jsem všecky sousedy do jednoho pozdvihla,

sama jsem se vydala k okresnímu panu hejtmanovi

Co jste slyšel ted ode mne, zaslechl i on. A když jsem

mu pedložila arch, na nmž jsme byli všichni do jednoho

svorn podepsáni a v nmž jsme mu podali celou adu
dvod, pro my jako lid rolnický jiného jazyka než

svého potebí nemáme a radji si pejeme, aby as ten

k nemu našim dtem užitenjšímu vynaložen byl,

.se škol nmeckých sešlo
"

,,ím více jazyk lovk ale umí, tím lépe pro nj,'"

mínil uitel.

,,To pro echa neplatí. Jak umí nmecky, již chce

býti pán nepán Nmcem, a to jest, abyste to jen vdl,
jedna z hlavních píin, pro se zuby nehty té nmin
bráníme!"

,Ale jen uvažte, když byste od Nmc nco koupiti

chtli, co snad zhusta dost se stává?'"
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.Jak to šlo díve, tak to pjde dosud. Každá strana

pidá njaké to slovíko, a ob se dorozumjí bez velké

uenosti. Vždy pece žijeme vedle nich od nepamt-
ných dob a když jsme se dorozumli díve, pro ne ted?

J jik pak je tomu dlouho, co jim máme ve všem povolovat

a býti vždycky jen pod nimi a nikdy již vedle nich?

Málo let!"

,.Ale pijde-li k obecnímu výboru njaký pipiš

nmecký co potom?"

,,Nuže, vždy vám pravím, že to bude, jak to bylo

díve. Pan fará umí nmecky, pan kaplan taktéž

a uitel se musí také v jazyku tom znáti. Onehdy
pišly dva dopisy, jeden z Ameriky, jeden z Ruska
stran pozstalosti zemelých tam krajan. Snad byste

si nežádal, abychom se i v jazycích tch znali? Vdli
jsme hned o rad a jak jsme jindy inívali, šli jsme

s nimi do msta k advokátovi, aby nám je dal pe-

ložiti."

,,Vy sama jste se mla státi advokátem," prohodil

uitel ponkud jízliv.

..Ženštin svdí také špetka rozumu " prostoduše

jej ubezpeovala. ,,Nemá jí nikdy v hlav nazbyt,

obzvlášt jak je ted u mne. Musím se tuze statniti

mezi našimi lidmi. Jsou sice velmi dobí, ale jest nutno

stále je kísiti, stále je napomínati a povznášeti, aby

se v tom i onom nezapomínali a zbyten nepoddávali.

íkával mj muž, že jim vzí v krvi ješt ta nkdejší

robota. Proto se dosud tak snadno podloží tomu, kdo

si je ohnouti umí. Ó, nemine jediný den. abych n-
kterému ze soused do duše nemluvila, by dti svoje

tak vedl, jak inili naši slavní pedkové, které znal

celý svt. Avšak nás prý neznají nikde a jak noviny

píší, myálí si nkteí národové, že jsme s cikány jedno

a také nás s nimi stejn vždy pojmenují . . . Ale mj
ty bože, zapomínám, koho to mám ped sebou. Vždy
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mýšlím, a náš kraj v dtech našich poškozoval."

Uitel se vzpružil pln hrdého sebevdomí.

,, Ukáže se za krátko, pro jsem se sem dostavil,''

s drazem hospodské odvtil ,,Až uvidíte moje pso-
bení, ?ž seznáte dti mého vychování, pak teprv sute.

Ostatn myslím, že snad nejlépe udlám, pjdu li."

,,Tak jest," chladn mu pisvdila zasednuvši opt
na svoje místo u nalévacího stolku. ,, Nerada bych vám
podala tu soli a chleba, teba to bylo za vaše peníze."

,,Jaká to zarytost!" zvolal uitel, jejími slovy nejen

uražen, nýbrž i hluboce rann. ,. Nikdy bych nebyl ekl,

že pi svých prvních krocích za novým povoláním svým
v takové míe se pesvdím, že nenadsazují nmecké
noviny, stžují-li si na nepátelskou mysl ech."

..Pakli si na to stžují, že erv, na nhož schváln
šlápne krutá noha, se pi tom svíjí, pak ovšem nenad-

sazují."

,.Jaký to zlý duch mne práv zavedl sem, pes
tento práh, kdež ješt jiného jsem nezaslechl než samou
hokost a výitku nezaslouženou?"

,,Co nevidt vám bude vaše svdomí totéž opako-

vati, totiž je-li ve vás kus srdce a v srdci tom kus cti."

Jedním skokem byl uitel ze dveí, zavev je tak

prudce za sebou až to na polici hrozebn zainelo, div

že se všecky sklenice, džbánky, talíe, slánky z ní na

podlahu nesesypaly.

II.

Konrád Chládek, takové bylo jméno uitele, jehož

.'i dal pan baron Fišer i Fišhofu v Praze pro svou školu

schváliti, bral se kvapnými kroky ku pedu. Jak se

byla nálada jeho za tu tvrt hodinky, kterou se byl
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v hospdce ,,u eské Lípy" omeškal, zmnila! Vystu-

poval na nedaleké stanici z vlaku s takovým pocitem,

jako by mu rostla kídla. Tšil se na venek, na pírodu,

na svoje povolání, ale ze všeho mu byla nejpíjemnjší

myšlenka, že tak brzy dospl cíle, došed zaopatení.

Ovšem byla to jen škola soukromá, pro kterou byl získán

ale nemohlo dlouho trvati, jak pan baron jej byl ujistil.

že bude pijata do správy obecní, že z jednotídní

vzroste, až bh ví kam. Pan baron si aspo cosi podob-

ného pevn sliboval. Zmioval se o ní ve svých dopisech

jako o základním kameni neho velkolepého, daleko-

sáhlého.

Jak mile by se mu to bylo ted kráelo tou zelenou

cestikou mezi kvetoucími lukami! S jakou radostnou

pozorností byl by stíhal na obzoru každý ten modravý
obrys nedalekých hor. s jakou rozkoší by stápl zrak

mstským prachem znavený do tch zelených hlubin

hájk tu a tam po cest roztroušených!

Vždy to bylo vlastn ponejprv, co hledl pírod
takto tváí v tvá. Ztrávil obyejn prázdniny v Praze,

pipravuje nkterého duchem chudého studentíka na

pijímací zkoušku, a uspokojoval se pouze nkolika

botanickými s ním výlety.

A hle! kterak mu byl pokažen první ^en významný
okamžik, v nmž doznával volnosti a samostatnosti?

A kým? Kterak si troufala s ním, lovkem to studo-

vaným z msta, nakládati ona prostá, nevzdlaná hospod-

ská z vesnice! Což nemluvila k nmu tém jako k lo-

vku, vdom se hotovujícímu ke skutku zloinnému.

a netváila "^e pi tom, jako by byla docelí ve svém

právu? Bylo to ponejprv, co slyšel Konrád nkoho
tím zpsobem, s tou váŠní mluviti o vcech tch, kolem

nichž se byla otáela jeho s ní ptka.

Konrád byl synem podízeného úedníka v Praze,

u nhož bylo jako u tolika jeho soudruh na jistoj po-
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staveno, že nmecký ja2yk daleko nad eský vyniká, že

jest vším právem jazykem vládnoucím, ale že dosud

nutno znáti za píinou praktické poteby esky, pon-
vadž to bude ješt delší as trvati, než lid pi známé
své houževnatosti a paliatosti ei své tak odvykne,

že nebude jiného jazyka v zemi slýchati než nmeckého.

Vedle toho si sám rád po domácku esky zahcvoil,

plynulo mu to jaksi nenucenji ze rt než ta vyvýšená

velkopanská nmina., ped níž ml tolik respektu.

S potutelným úsmvem odpovídal, byl-li tázán, je-li

ech, i Nmec: „Obojí, obojí," což se potkalo vždy

mezi jeho známými se živým souhlasem, neb nebýti ni

tím ni oním platilo v jeho kruzích za znak mírumilov-

nosti, stízlivosti a obanské ctnosti.

O politiku starý Chládek dokonce se nestarával.

Byl pevn pesvden, že to. co asopisy pinášívají,

jest jen z jedné tetiny pravda, že vznikají hádky a spory

mezi novinái jen k vli tomu, aby napínajíce zvdavost
pedplatitel je podncovaly k dalšímu jich odbírání,

a že pedevším ty boje národnostní nemají ani tisící

díl té dležitcsti, která se jim pikládá,, ponvadž po-

jednávají jak jemu aspo se zdálo, o otázkách již dávno

odbytých, pemožených a rozhodnutých. Krátce, starý

Chládek byl jeden z tch národnostních nihilist kte-

rýžto vzácný druh lidí a oban se snad rodí jen v e-
chách

Konrád tráv as bud ve své škole neb doma mezi

svými knihami, pijal do jednoho otcovy o veejnosti

náhledy. ítal jen ty noviny, které mu náhodou do ruky
padly, vždy s pesvdením, od otce v nm vypsto-
vaným, proež nezstavovala jejich etba nikdy hlub-

šího v nm dojmu.

S týmž pocitem býval pítomen hádkám o právech

a pedncstech té které v zemi národnosti. Nikdy se

jich nesúastnil, nikdy nepenášel o nich svoje vlastní
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názory a náhledy. Vždy*- vdl dávno již od otce, jak

jsou plané, neplodné, bezúelné a tudíž smšné. Pro
by se byl snažil utvoiti si o záležitostech, jichž se

týkaly, vlastní samostatný a nestranný úsudek? Bylo

by pec každé myšlenky vná škoda bývalo.

Dnes ponejprv byl Konrád ze své lhostejnosti mocn
vyplašen, slyše od hospodské v Letovicích, co ješt

od nikoho neslyšel; dnes ponejprv mu byla vmetána
pímo do oí slova tak peprná, že nebyl s to na n za-

pomenouti, nech ji nazval desetkrát po sob osobou

nevdomou a nejapnou; dnes konen mu bylo v ohledu

tom sáhnuto pímo až k srdci, a srdce to mlo piznati

svou barvu.

Bylt nenadálým tím výstupem v hospdce v ta-

kový uvržen zmatek, v takové rozilení, jakýchž nebyl

dosud nikdy ješt poznal. Vše kolem nho se toilo;

zdálo se mu stále, jako by pi každém jeho stoupnutí

zem pod ním povolovala. Cítil se nejistým v každém
hnutí, v každém pojmu svém, opakuje si, a mimovoln,
pece stále vtu za vtou, z eho byl obviován, a to

nejlíbeznjšími ústy, která kdy spatil. Ovšem, dosud

se byl málo po ženštinách ohlížel. Možná, že kvetly

kdesi rty ješt pvabnjší, ale proto pec jen zstávaly

pro nj ty, které k nmu tak krut zahovoily, nejkrásnj-

šími.

.,Nech jest jakákoli," vzdychl si konen, když se

tešovský zámek z houštiny velikých, nádherných

strom ped ním zastkvl, ,.to jí pec musím i jako

nejúhlavnjší její nepítel nechat, že je hezká, po er-

tech hezká. Nikdy bych si nebyl pomyslil, že se na

vesnici taková ženština zrodit a vyvinout mže. Ale

ted s ní a o ní dosti! Vnoval jsem jí až píliš mnoho
myšlenek. Nejvyšší as, abych zaboil v jiný proud,

bych se nestal ped panem baronem pi prvním s ním

setkání smšným nemotornou jakousi roztržito.-ítí."
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Ale sotva došel ke míži zahradní, bohat zlacené,

již mu picházel baron vlídn sám v ústrety. Zahlédl

jej oknem na louce a uhodl podle fotografie díve mu
zaslané, že to uitel, jehož se nemohl ani dokati.

,.Pan uitel Chládek z Prahy, není-li pravda?"

zvolal na Konráda, podávaje mu již z daleka blahosklonn

ruku. ,,To pkné, že jste svj píchod k nám již ted

umožnil a nehledl prázdniny píjemnji ztráviti. Zdálo

se mi nutné, abychom uinili ped poátkem školního

roku ješt nkteré pokusy, aby se vše pak tím jistji

a dokonaleji podailo."'

S tmito slovy zavádl Konráda do zahrady ped

zámkem, na jejíchž záhonech s nevšedním vkusem upra-

vených hoely nejskvlejší druhy všech vzácných kv-

tin, kteréž byly práv v dob té na ase a dotknuté ted

parnými paprsky poledního slunce naplovaly ovzduší

vní v pravd omamující.

,,Jest mi mnoho vám povdti, ve mnoho vás zasv-

titi, abychom nepodali našim odprcm —• neb mezi

tím, co jsem s vámi vyjednával, vyskytl se náhle a ne-

nadále celý houf zlých protivník dobré naší vci —
ani nejmenší píiny k jakési stížnosti dosti málo pod-

statné a oprávnné. —• To se rozumí, že budete nejen

dnes, ale po celý ten as mým hostem."

Mile dojat jeho pívtivostí dkoval se mu Konrád,

netroufaje si však piznati se mu, že jest úpln pe-

svden o jsoucnosti odprc tch a že snad nejkrutj-

šího z nich již poznal v osob hostinské z Letovic. Snad

by byl pec tak uinil, ale v tom ukázal baron na malou

úhlednou opodál budovu.

.,To naše škola." objasoval mu. ,,Vnoval jsem

k tomu úkolu pavilon, jenž mi býval velmi píhodný,

navštívili-li mne svobodní pátelé, které jsem nechtl

domácím ádem obtžovati. Jest to ob, již málo kdo

ocení, ale která padá u mne dosti tžce na váhu. Není
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t^ ovšem první a nebude, jak tuším, dlouho ješt po-

slední. Ale já jsem si umínil, že nasadím vše k uskute-
nní svých úmysl, o jejichž prospšnosti pro tuto kra-

jinu jsem nad každou pochybu pesvden. Hle, tu jsme

již na vaší pd. za tímto stromoadím zaíná vaše

íše. Jest dvakrát vaše, neb zde není jen škola, nýbrž

i váš byt."

A statká, pedcházeje jej do rozkošného letního

domku, ted na školu upraveného, otevel ped ním
v pedsíni s jedné strany krásnou, vzdušnou uebnu a

s druhé roztomilý byt, skládajxíse z ložnice a z knihovny.

Konrád stanul jako okouzlen ped tmi krásnými

zasklennými skínmi, v nichž se nalézaly tu ve skvostné

vazb nejpednjší klasikové nmecké literatury, zde

díla zempisná, tam zas pírodopisná. Ani ve svých

nejvzletnjších, nejsmlejších snech nebyl si maloval

podobný píbytek, naplnný takovým bohatstvím skvo-

st poetických a vdeckých, neb pan baron byl práv
dodal:

.,Vci v pokojících tch nejsou majetkem školy,

nýbrž majetkem vaším. Náleží od této chvíle vám."
Nebyl Konrád s to nalézti vhodných slov. aby se

mu dkoval, ale pohled, který na nj uvrhl, v nmém
zanícení se mu uklánje, byl tak planoucí, šastný a

velý, že vyknul více než slova nejlépe volená. Bylt
pan baron s díkuinním tím tichým úpln spokojen;

uitel se mu patrn tak líbil, jako tomuto jeho dary.

,.Ale ted konen k obdu," vybízel Konráda.

,.Moje rodina a nkteí sousedé budou již netrpliv

na píchod váš ekati, nejen že je již pozd a že budou

všichni pi dobré chuti, nýbrž aby i oni poznali nového

našeho uitele, od jehož psobení zde tolik si slibujeme."

.,Kéž bych dobré to mínní co nevidt náležit si

zasloužil!" vzdychl si Konrád následuje barona dc

zámku.

Kar. Svétlá, Výbor z povídek a vzpomínek. 14
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III.

Nenadsazoval pan baron Fišer z Fišhofu, pipravuje

Konráda na vlídné v zámku pijetí. Bylt v jídeln,

nádherou v pravd šlechtickou oplývající, jak od mi-

lostivé paní choti, pana syna, sleny dcery, tak ode

všech zde shromáždných vysokorodých host co nej-

pívtivji uvítán jako první nadjný uitel první na-

djné v okolí tom školy nmecké.
,,Pan hrab dovolí, aby byl uitel Chládek dnes

s ním zárove mým sousedem," pravil baron, kyna
Konrádovi, aby se posadil na místo po jeho levé ruce,

kdežto na sedadle po jeho pravé stran byl umístn
hrab, jako nejvznešenjší celé spolenosti len.

Hrab neváhal pronésti, že jest s uspoádáním tím

zcela spokojen, a aby podal ihned dkazu, že mu aspo
pro dnes dost málo nepekáží poobdvati pi jedné

tabuli s plebejem, tázal se Konráda:

,,Kdy jste z Prahy pijel a kde jste se cestou k nám
stavl?"

,,Pijel jsem dnešním dopoledním vlakem, excelenci,

na stanici Sibínskou a stavl jsem se na okamžik v Leto-

vicích," odvtil Konrád, pronášeje poslední slova po-

nkud nesmle.

,,V Letovicích jste se stavl?" živ domácí pán po

nm opakoval. ,,Snad ne v hospod?"
,,Ano, vašnosti, stavl jsem se tam v jakési hospod,

abych si ponkud odpoinul."

,,Mají tam jen jednu. Nevím, kterak ji poktili,

ale tím lépe vím, že nemá nejen zdejší škola, nýbrž

i zásady a náhledy, z nichž se zrodila, zuivjších protiv-

ník nad letovické obany a že jejich hlavou je tamjší

hospodská, Justa Kovandová. Píliš asto jsem etl

její podpis, než abych si nebyl její jméno náležit za-

pamatoval."
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Konrád sklopil oi k talíi, naslouchaje tém bez

dechu dalšímu prbhu hovoru, jenž se stával poád
živjším.

,,Jest to táž amazonka," tázal se opt hrab, ,, která

se odhodlala k zjevnému proti nám boji, prorazivši u sa-

mého okresního hejtmanství, ovšem jen pro tu chvíli,

že zstalo všude pi školách eských, a jste dokázal

s takovou pesvdující pádností ve svém zadání k vyš-

šímu místu, jak nutné by bylo petvoiti je znenáhla

v školy nmecké, a kterak by tím celá krajina ta získala,

stavši se takto pevným lánkem velikého svazku národa

kulturou svou nejproslulejšího, osvtou svou nade všecky

ostatní vysoce vynikajícího?'"

„Ano, jest to táž ženština," pisvdil mu baron

s elem svraštlým, ,.a nikdo ze vzácných host mých
mi neuví, co mne stála zlosti a zklamání. Ovšem,

vše by bylo jinak dopadlo, kdybych byl díve o ní vdl
a na její pletichy uchystán býval; ale jak mn mohlo

na mysl vstoupiti, že by tato osoba se odvážila státi

se mou, vlastn nás všech oponentkou! Mluv se svými

váženými pátely o svých plánech, pro jejichž prove-

dení jsou tak zaujati jako já, byl jsem vždy úpln jist,

že vše, co hodláme, se dá zde zcela hladce provésti,

ba že ten mocný, námi umožnný krok ku pedu bude

náležit uznán a ocenn. Ba, oekával jsem ješt více,

totiž že pední osoby tch kterých osad nám vzdají za

to díky, nabudou-li jejich školy naším piinním rázu

nynjší dob pimeného, bude-li v nich rok k roku

více vyuováno v jazyku panujícím, obzvlášt osvdí-li

se pi tom ochota zaopatiti chudší na nich žáky ueb-

ními prostedky, na zimu teplým odvem a tak dále."

,,Jest skoro víe nepodobno, že tak se nestalo!"'

zvolal hrab rozhorlen, ,,a že vám, milý barone, ne-

zbylo než ucházeti se o povolení školy soukromé, v jejíž

vydržování jsme se ovšem s vámi zárove uvázali, kteráž

14*
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poskytujíc vrný obraz toho, ím škola dle našeho ná-

hledu by mla v okolí tom býti, k napodobení a násle-

dování by ponoukala, napomáhajíc nevidomým, by

konen prohlédli."

,,Bylo by se vše vyplnilo k pání našemu, pevn
jsem o tom pesvden," tvrdil baron nemién rozhor-

len, ,,kdyby se nebyla zcela znenadání do toho vpletla,

jak jsem již povdl, ona hospodská, vdova to snad po

njakém potomku starých Husit, na niž prý penesl

veškeré svoje pomatené názory a bláznivé tužby. Zesno-

vala jakýsi spis, pekypující drzým nesmyslem, v nmž
se jí však potmšilostí ryze eskou podailo dokázati,

že lidu rolnickému, který jiným se nezabývá než chovem

svých stád a prací polní, není znalost cizích —• jen si po-

važte cizích jazyk nikterakž nutná; tím více však

aby ostatní vci, jimž ve škole uiti se mají, ádn si

pisvojili, aby všemu, co se jim tam poví, dkladn
rozumli, což se jen tenkráte stane, budou-li tam odcho-

váni jako jejich pedkové, v jazyku svém mateskémi,

to jest v eštin."'

,,Známá to píse, píliš asto te slýchaná, než aby

mohla buditi úast," mínil bohatý statká Celovec.

.,ím mén se jí bude dbáti, tím díve dozní a zanikne.

Avšak vy, pane barone, jste velice k politování, že do-

znáváte pi vznešené misii, které jste se vnoval a v níž

jsme my všichni s takovými radostnými do budoucno.sti

ákami vás uvázati se vidli, pi provádní myšlenky

nám všem stejn posvátné, totiž okolí to uiniti pí-

stupno vy.ššímu.. dokonalejšímu vzdlání, pi snažení tom
ušlechtilém seznáváte tolik nepedvídaných pekážek,

nepohodlí, namáhání, krátce celou adu nepíjemností."

,, Kdyby se nejednalo o provedení vci tak veliké,'"

ujala se paní domácí citliv slova, ,, dávno bych byla

za píinou stálých ústrk a urážek, na chot mého se
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hrnoucích, jej prosila, aby ustal dále záležitostmi tmi
nemilými se truditi."

..Matinka má pravdu." ozval se po ni syn se vší

junkérskou naduto^tí, kteráž oznaovala bleoukého,
hubeoukého panáka toho, jenž byl sílu a zdraví pi
svých oblíbených sportech dávno promarnil. ..Jen otcova

obtavost k tomu náleží vytrvati, neochabovati v zá-

pasech s tmi sprostými lidmi. Co mne se týe dávno

bych byl na míst jeho se vším praštil. Líbí-li se tm
zpozdilcm jejich hloupost, nuže, nech si pi ní tedy

zstanou —
• tak bych já soudil a ve smyslu takovém

jednal."

..Nesouhlasím s tebou, milý Edgarde." zašvitoila

slena Elsa z Fišhofu, dle jejíhož náhledu bylo nejped-

njší, ba jedinou povinností mladé dámy, obzvlášt

byla-li šlechtinou, vypadati vždy jako ona. totiž jako

by byla práv vyskoila z jednoho z onch peetných
módních žurnál, které odbírala a jejichžto studiu v-
novala každou chvíli, která nenáležela spolenosti, di-

vadlu neb jiné zábav; ..nikoli, nemohu s tebou souhla-

siti. Dle mého náhledu nutno vytrvati, aby lidé ti

zvdli, že na jejich odporu pra. ale pranic nezáleží,

že to, co se provésti hodlalo, se provádí pes jejich hlavy

a proti jejich vli. Tuším, že je nic tak nedomrzí, jako

pohrdání takové, pedevším ovšem hlavní strjkyni

všech tch pikl."

..O, ta by vlastn zasluhovala býti postavena na

praný, všem jí podobným na píklad odstrašující,'"

pizvukoval hrab.

Konrád sebou trhl. slyše o pranýi, ke kterému byla

Justa Kovandová celou spoleností jednohlasn odsou-

zena. Byl-li jí ješt ped chvílí pál, aby její hrdost

došla náležité pokuty, tož doznávaje, v jaké je zde ne-

návisti, cítil, kterak se mu srdce bezdn stáhlo, a byl

by jí chtl pispti ku pomoci.
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Zahanben, nevda co sám o sob si pomysliti,

sklopil znova oi k talíi, jejž sloužící vždy vymnil, aniž

se byl jeho obsahu tém dotknul.

,,Dkuji všem, jak vám, velectní pánové, tak milé

své rodin za ocenní dobré mé vle," pohnut znova

promluvil pan baron, když se byly vlny hnvu proti

paní Just ponkud zase utišily, ,,ale pedevším spole-

nosti dkuji, že se neoddává žádným obavám, nýbrž

že hledí plna nejlepší nadje do budoucnosti, kteráž za-

jisté uskutení každou tu spanilou tužbu naši, vnovanou
povznesení lidu samovolným jhem pedsudk stíženého.

Zvítzíme v dob nejblíže píští na celé áe, a to tím

stkvleji, ím tužší bylo naše pi tom úsilí, zvítzíme

pedevším nad tou Vlastou z Letovic, kteráž neujde

osudu svému, státi se dle zasloužení terem všeobecného

výsmchu i nejnad.šenjších stranník svých. Škoda,

že netrpí aspo pro tu chvíli na hezké hochy. Již jsem

jich poslal k ní nkolik, ale ona nesedla žádnému na v-
jiku, totiž prozatím."

Všecka krev vstoupila Konrádovi k hlav pi tomto

dodatku vysokorodého pána, jenž byl od ostatních se

smíchem pijat. Stával se sám sob více a více záhadou.

,
.Pipijme si na blízké zkrocení této zlé ženy," vy-

bízel hrab povznášeje sklenici, o niž pánové velmi

ochotn svými poháry zavadili, až na Konráda, jenž

zstal jako pimrazen na míst svém. náhle pochopuje

význam a oprávnnost souboje, jenž se mu byl dosud

vždy zdál svrchovanou nejapností.

Kdož toho pozorovali, mli za to, že vyzvání tomu
zadost neuinil z pouhé jen skromnosti. Byl si patrn
vdom dle zdrželivosti, již ve všem jevil, svého posta-

vení, jakož i vzácné milosti, kterou mu prokazovala

spolenost, trpíc jej mezi sebou, kteréžto taktuplné

pojímání vci docházelo obecného uznání.
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Konrádovi se svalil balvan se srdce, když domácí

paní zdvíhajíc se konen z kesla, v nmž byla spole-

nosti vévodila, dala znamení, že je tabule zakonena,

naež byl panstvem velmi laskav propuštn, slyše od ba-

rona ješt jednou, že bude o jeho poteby v zámku posta-

ráno, dokud nenastane pravidelné vyuování v nové škole

Vraceje se do svého bytu již si však nový uitel

tešovský tak nadšen neprohlížel veškeré to bohatství

v nm pro uchystané. Naopak, zrak jeho utkvl skoro

zádumiv na tch krásných, skvostných skíních tolik

poklad v sob hostících, jimiž že obohatí duši i srdce

svoje si byl svatosvat slíbil, když se byly ponejprv

ped ním zaleskly. Stoupl si k oknu, odkud vidl pes
kvtinové záhony na trávník práv pokosený, na nmž
skotail houf malých dítek, zpívajících a výskajících

hlásky svžími a jasnými o závod.

elo jeho ješt více se zatemnilo pi pohledu tom.

,,A já jsem tedy pišel," pravil si zticha, ..abych

podvázal kídla vaší veselosti, jarost ducha ve vás uhasil,

každou jiskru dmyslu ve vás zašlápl a místo na lidi

volné a šastné na poroby vás odchoval? Jakým bych

musil býti padouchem, kdybych se o to pokusil, a jakým
zlosynem, kdybych toho dokázal. O, Justo ty zlá,

nespravedlivá Justo, brzy se pesvdíš, jak jsi mi

kivdila, a jak mi kivdí každý, kdož totéž o mn se

domnívá, co ty! Byl jsem sem povolán, abych ped zdej.ší

mládeží sieji otevel svt, abych ji rychleji tam dovedl,

kam dospti má, o em jsem se te nezvratn pesvdil

,

a úloze té také v celém dosahu jejím dostojím. Co nej-

díve bude na mých svencích znáti, jak o n peuji,

a zle by bylo, aby se rodie ke mn nehrnuli a nenahlédli.

a abys nenahlédla konen i ty, že s nimi lépe smýšlím,

než celé ty houfy tch eských národovou a vlastenc,

kteí píší ty noviny, jež se staly na povel tvého pemršt-
ného muže písmem tvým svatým."
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IV.

„Jelikož jest všude zde na okolí rozšíen osudný

náhled, že dti eské bh ví jak dlouho ve škole nmecké
sedí. než tam z vyuování dost málo pochytí," pravil

baron Konrádovi, jehož si dal hned druhý den po hostin

k sob povolati k dvrné, jak mu vzkázal, úad, ,.tož

jsem vás, milý Chládku, vybídl, abyste celé prázdniny,

první školní náš rok pedcházející, již našemu podniku

vnoval. To se rozumí, že se vám prokážeme za vaši

ochotu vdnými."
Konrád ale oznámil s takovou rozhodností, že ne-

pijme o krejcar více než plat mu vymený, tvrd,

že jest za vše, co by kdy pro Tešovskou školu pes
stanovenou mu povinnost konal, pro vždy odmnn tím,

co mu pi jeho sem zavítání ihned poskytnuto bylo, že

baron ve slibování ustal. Ale netajil se, jak mu pí-

jemno, že jej vidí pouze úkolem svým nadchnutého

prostého vší vypoítavosti a sobeckosti.

..Práv takového muže, jakým vy se nám býti jevíte,

bylo nám k blahému vývoji naší vci zapotebí,'" pokra-

oval vlídn. ,,Kdy myslíte, abychom zapoali s vyuo-
váním? Zajisté teprve, až si odpoinete a náležit .se

rozhlédnete. Myslíte, že by se tak státi mohlo již p'ští

pondlek? Nuže. tedy budiž. Naídil jsem všem lidem,

kteí chodí do mých dvor na práci, aby dti svoje pes
prázdniny posílali do školy zámecké, což také ochotn
slíbili, bojíce se, aby odporem nepišli snad o výdlek.

Ohlédl bych se skuten po jiných pracovnících, kdyby
mému pokynu nevyhovli."

Nemohl se Konrád ubrániti citu velmi nemilému

slyše o nátlaku, který ml jeho škole získati žáky.

,, Budete míti s tmi echáky ovšem na poátku
asi holý kíž," pousmál se baron. ,,Ale doufám, že jsem

vám vc tu dosti usnadnil. Naídil jsem totiž všem slu-
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Žebníkúm zámeckým, aby dti svoje mezi šesti a osmi

lety také do mé školy posílali. JvSout fakani ti sice

pevahou esky vychováni, ale slyší od rodi mluviti

nmecky a zajisté si mimovoln zapamatovali nejen

jednotlivá slova, nýbrž i celé vty z hovor tch. Budou
aspo vždy vdti, o se jedná, a stanou se vašimi

tlumoníky."

Již se chtl Konrád podobným pomocníkm se vší

uritostí brániti, ale baron pohlédnuv náhle na svoje

hodinky vstal rychle z odpoívadla, vedle nhož Konrád

o sedadlo se opíral, dodávaje spšn:
,
.Zapomnl jsem pro tu naši školu zcela, že jsem si

odjednal lesmistra, abych se s ním dohodl stran honiteb,

které se tento podzim v mých lesích odbývati mají.

Peje si Egon, aby dopadly v každém ohledu skvle

a všude o nich se mluvilo. Tedy mnoho zdaru pro píští

pondlek! Ponechám vás do té doby zcela sob samému,
abyste se mohl náležit pipraviti, a také aby o naší

škole co nevidt všude se mluvilo.''

Ale stoje již na prahu vedlejší komnaty ješt jednou

se vrátil ke Konrádovi, jenž oekával jeho odchod, aby

i on se vzdálil.

,,Neteba, abych vám opakoval." poal s novým
drazem, ,,že si pejeme, aby bylo i u nás zachováno

pravidlo bžné pi školách s vyuovacím jazykem n-
meckým, ale se žactvem eským, totiž abyste k nmu
mluvil vždy jen po nmeku a žádným zpsobem k n-
jakým ústupkm pohnouti se nedal. Jak byste dtem
jednou vyhovl, již byste si vše u nich pokazil. Od
chvíle té by spoléhaly vždy jen na vaši ochotu, nepi-

iujíce se, jak dlužno a slušno a z uilišt nmeckého
vyvinulo by se znenáhla, ale zcela jist —• utrakvistické,

což by bylo ovšem vodou na mlýn našich odprc.
Tedy ješt jednou, pane uiteli, nech se neozve z vašich

úst ani jediné eské slovo! Ale hle! zapomínám, že by
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to bylo asi irou u vás nemožností, snad ani jediné

sylaby z jargonu toho neznáte? Vždy chválili vaši píz-

nivci nejen vaši píli, vaše vdní, nýbrž i že jste se vždy

osvdil býti vrným synem Germanie, vždy hodným
slouti potomkem Hermannovým. Bh ví, jakou to ná-

hodou i nehodou jste prý pišel ke svému eskému
jménu. Ale konen nadobro s bohem!"

A baron ted skuten dvée za sebou zavel a Kon-

rádovi již nekázala zdvoilost, aby se ješt déle obmešká-

val, zstal pec jako pikován k té hladké jako zrcadlo

se lesknoucí podlaze jeho pijímacího pokoje.

Bylo tomu skuten tak, jak byl pan z Fišhofu práv
dl? Pišel k svému eskému jménu jen náhodou? Ne-

spojovala jej s národem tím ani tato páska, bylt v pravd
ryzím synem Germanie, na urito potomkem Herman-

novým, jak jeho píznivci prý najisto se domnívali?

,,Co je mi po tom všem? Nech je to takové i jiné,

jedna to pro mne vc," pravil si opouštje zámek ko-

nen a íd kroky svoje ke škole. I pipomínal si pi
tom zas jednou hodn živ otcovy výroky o národech a

národnostech o jazyku mateském a cizím, ale a je

opakoval doslovn jako jindy, a do nich vkládal veškerý

obvyklý sarkasmus nad pochybnou cenou tchto dleži-

tostí, pro které vzplanulo tolik svtových válek, nech
si vzpomnl na všecky nihilistické prpovídky, odsu-

zující jakožto poloviní blbství a bláznovství výlunou
tu lásku k rodné hroud, k otcovské zemi, k mateské
mluv, zapírající veškerou zvláštnost národní, veškerý

její význam, jakož i pokrok na ní založený, vzdlání

z ní plynoucí — v této chvíli se mu zdály do jedné tak

mlké, nepodstatné, obmezené, tak kulhavé a nejasné,

že se za n stydl, kterak jim kdy mohl pikládati

víry a k nim se piznávati. Kam dával rozum a soud-

nost hláse se dosud k nim?
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,.Co jsem se ocitl na erstvém vzduchu, po nmž
jsem byl se tolik natoužil," zamumlal, ,, nejsem svým.

Snad že píliš mocn na mne psobí. Musím na všechen

zpsob hledti, abych se zase dostal do své míry. Byl

jsem zvyklý ležeti v Praze celý den v knihách. Zde jsem

nenalezl pro samé šrtky k tomu dosud klidu. Možná,

že mi schází jen to!''

Konrád vstoupiv do své knihovny sáhl na slepo do

skín. Vytáhl z ní Schillerova Egmonta. Toužil na-

lézti zviklané rovnováhy duševní, ukolébati rozilenou

mysl, a hle! dostal se na moe nejpalivjších otázek,

a to práv takových, jimž chtl ujíti. Okamžik vážil

knihu v ruce, chtje ji opt postaviti na její místo a za

jinou ji vymniti, ale neuinil tak. Bylt práv zavadil

pohledem o výstup, kdež Klárka, ta horující milostná

Klárka, spoívá u nohou svého vznešeného pítele, jenž

zárove jest nejpednjším synem vlasti, nejoddanj-

ším národa svého sluhou.

ím dále etl, tím uritjší nabývala však postava

ta ped ním tvánosti —• stávala se poád podobnjší

Just. Ano, to byla její bledá tvá, která z knihy na
hledla, oplývaná tím erným vlasem, ozáená tím

hlubokým planoucím okem, bylt to hlas její, plný

zápalu a nadšení, který vyzníval z každé té ádky,

v níž byl naznaen její hovor.

Nepustil knihu z ruky. dokud nedoetl. Bylt
hrdina díla toho, ten skvlý ušlechtilý muž všemi dary

pírody, osudu a štstny obdaený, také pouhým jen

blouznivcem politování hodným, když se svta toho

vzdal, zvolil potupnou smrt, aby vymanil u amenou
vlast z nedstojných jejích okov? A ta Klárka, byla

snad tedy ona pouhou jen vidinou básnickou, jež se ve

skutenosti nerodí? Ach, nebyla! Nemusil sáhnouti

k žádnému djepisu, aby nabyl o tom jistoty. Vždy
žila dosud! Což by nebyla Ju^ta na jejím míst zrovna
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tak smýšlela a jednala jako ona, nebyla by muže. v nmž
by spatila spasitele své vlasti, rovnž tak vroucn milo-

vala, jako Klárka, Egmonta avrn ve všem k nmu stála?

A Konrád opel hlavu na otevené okno. jímž

k nmu vysílal jasmín posetý stíbrnými zvonky svj
libodech takovou mocí, až se v nm zatajoval dech

a hlava s ním se toila.

Ano, byla ta kaceovaná, všemi zde nenávidná

Justa vrným odleskem oné dávné rekyn vlastenectví

a lásky, její luzná ústa byla s to probuditi celé jaro i tam.

kde dosud byla jen plahoina mrtvých, tupých myšle-

nek, otáejících se o nejnižší poteby života . . . byla

s to toho dokázati, ponvadž v ní byl kus zúrodujícího

života, pravého to života . . .

Hnviv konen se vytrhl ze žhoucího sna toho.

prvního to sna. jejž snil na jev, praviv si tak urputn
a trpce jako ped tím, když od barona odcházel: ,,Co

mi po tom všem? Nech je to takové i jiné, mn na

tom nesejde, pro co se hrabti Egmontovi zalíbilo vstou-

piti na popravišt."

Tenkráte otcova nauení pece jen v nm zvítzila

a vzdory jeho se mu vydaily. Odstoupiv od nebezpe-

ného okna. jímž vanul k nmu vzduch tak okouzlující,

všecky smysly v nm matoucí, sáhl po spisech vychová-

vacích, které byli jeho píznivci za ním z Prahy dnes

poslali. Zahloubal se do nich se vší kantorskou horli-

vostí a umínností, jíž byl schopen, neb uznával nutnost

sestavit si vyuovací plán nejen pro první rok, ale i pro pí-

pravnou dobu v nynjších prázdninách urenou, aby ml
ím ped znateli se vykázati a kdyby nedoznávai úspchu
žádoucího, ím u svých pedstavených se ospravedlniti.

Nevnuje Egmontovi a Klárce. Just a jasmínu již

žádné myšlenky, pracoval, mnil a doploval až pozd
do noci o svém plánu s onou rozvahou a chladností, jíž

si byl pi svých studiích navykl.
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V.

v slavný a z tolika ohledu významný den otevení

pípravky nmecké v Tešov vstoupil Konrád Chládek

s týmž pocitem do sín uební, kdež ml zahájiti svou

uitelskou innost v zájmu germánské vzdlanosti a

osvty, jako knz, jenž ponejprv po svém vysvcení se

pibližuje oltái, aby sloužil mši. Prohlížel si dti mat-

kami svými pivedené tak láskypln, že si ihned naklonil

nejednu z tch, na které byl muž i bratr penesl svj
odpor proti ,,milostpánov školce"', v níž se mly nauiti

v jiné ei mluviti než rodie jejich a jim se odcizit.

Usmíval se sice Konrád na všecky strany, ale uvnit
mu nebylo ani dost málo pi tom veselo. Ml za tch
nkolik dní, co se na úkol svj do opravdy chystal,

dosti píležitosti o nm pemýšlet a do nho vniknout,

i poznával v tom, co se mu zdálo pouhou jen hrakou, ted

obtíže tém nepemožitelné. Vždy mu bylo uloženo

mluviti k žákm v jazyku jim zcela nesrozumitelném —
možno-li vymysliti si vtší paedagogický nesmysl a hru-

bji se prohešiti proti nim a zdravému rozumu?

Avšak dodával si všemožn srdnatosti, táže se, pro
se obávati toho, co podniklo již tolik jeho soudruh,

aniž by byl kdy slyšel, že se jim to nepodailo? Což byl

jich všech neschopnjší, pohodlnjší slabší?

Tedy s chutí ku pedu a to touže cestou a týmž

smrem, jímž kráeli, jsouce do týchž pomr postaveni

jako on.

Pinesl si z pokoje svého adu pedmt, o nichž

pedpokládal, že jsou dtem známy; nž, lžíci, knihu

a tak dále. Pozdvihoval jeden za druhým, jmenuje každý

z nich po nmeku, naež se vrátil k prvnímu a jmenoval

jej žákm znova, ale tenkráte nkolikrát po sob s d-
razem se stupujícím, vybízeje je pohledem a posukem
aby název ten po nm opakovaly.
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Ale a dti novosti místa a osobou jeho upoutané

nespouštly s nho zrak, pece se ani jedno k tomu

nemlo vyhovti mu a dokázati, že tomu, eho na nich

si žádal, bylo porozumno. Poal znova živji, pohybli-

vji, hravšji, ale výsledek zstal tentýž. Nemohl se

klamati, že nebyl od dítek pochopen, že nevdí dosud,

co od nich chce a že to asi tak hned vdti nebudou.

Ted teprv si vzpomnl na ty tlumoníky baronem

mu slibované, nahlížeje jejich prospšnost a nabývaje

nezvratného pesvdení, že se asi žádná ta škola s ryze

nmeckým vyuovacím jazykem a s eskými žáky bez

nich neobešla. Dodlali-li se kolegové jeho již v prvním

roce na takových uilištích skuteného úspchu, tož to

nebylo jejich zásluhou, nýbrž palma náležela drobným,

nejmenovaným tm tajným pomocníkm
Ale na neštstí slavila baroneska dnes svoje roze-

niny a mládež zámecká odebrala se k ní in corpore

s povinnými kyticemi a vnci. Byla pro dnešní den

omluvena.

Jak Konrád sám sob ted blahoeil, že žáky ty

nezamítl, když se baron o nich zmínil; nebylo by mu
zbývalo než o n se hlásiti, ímž by si byl u nho zajisté

mnoho zadal. Ale pan baron byl patrn v záležitosti

podobných školek a pípravek, k šíení kultury a du-

ševního pokroku od jeho krajan v echách s takovým
furorem se zakládajících, mnohem lépe zasvcen než pan

uitel Chládek; vdl na vlas, eho jim pedevším po-

tebí, aby rozkvétaly.

Konrád poslal žáky o celou hodinu díve dom, ne-

chtje prý svoje malé posluchae na ponejprv píliš una-

viti. Doufal, že bude odpldnc pi nich snad pece šast-

njší, ale nebyl. Položil ped každé dít hezoukou ta-

bulku s kamínkem a sám se jal na veliké tabuli kresliti

nkolik árek, poátky to písma. Ale a je se všemožnou
vlídností vybízel, aby uinily k jeho píkladu, pece
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jediná ruka se nehnula, kamínek a tabulka zstávaly
ped každým z nich nedotknuty. Když na to znova se

obrátil k tabuli, chtje, aby je aspo pobavil, na ní

nakresliti známá jim zvíata, poínaje psem a konm, tu

jej nechaly s pánem bohem kresliti, a ten si zaal hráti

rukama, druhý vytáhl kousek chleba z kapsy, jímž

podloval i sousedy, jiný zas ml v kabátku kus provázku,

který rozplétal taktéž za asistence kolemsedících. Myslili

patrn, že chce pan uitel sám sebe kreslením svým ba-

viti a nikoli že odbývá pounou pro n pednášku. 1 ne-

zbývalo mu než žáky svoje opt propustiti a znova dou-

fati v jejich soudruhy ze zánnku.

Když po bezesné noci, kdež mu bylo, jako by za-

slechl tu 2 toho. tu zas z onoho kouta své ložnice škodo-

libý chechtot paní Justy a jejích vrstevník, do školní

sín se dostavil bledý jako duch, unaven vnitním bojem,

jako by se byl potýkal s celým davem bs a šotk,

tu pookál. Ze zámku se byla pihrnula celá ada dtí

.

Chlapci koího a kuchae, dcerušky poklasného a ko

morníka nezapeli, že byla obcovací eí jejich rodi
nmina, teba se nebyli ješt sami na její výši vyšinuli

pro tu drobotinu na dvoe, která neumla než esky
a v jejímž stedu vyrostli. Nejen že je nezarážely cizí

zvuky cizího uitele, poznávali v nich dobré známé

a opakovali po nm, eho na nich si žádal, s nejvtší

ochotou. Což jim nebyla baroneska slíbila každému
zvláš o štdrý veer krásný stromek, budou-li ve škole

pilnými a pozornými? Ostatn umly dti v zámku
zcela jinak poslouchati než ty ubohé vesnické, které

rodie k žádným zpsobm nevedli a jež se mezi sebou

ve .svých úvozech žádným uhlazeným mravm nepiuo-
valy. Nejvtší však pedností jejich v oích Konrádo-

vých bylo, že povdly zámecké dti tm vesnickým

o se jedná, eho uitel si na nich žádá a kterak se mají

chovati, aby jim nadlil Ježíšek také k štdrému veeru
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takové pkné stromky s cukrovinkami a teplé šaty

jaké jim sliboval, ímž je nauily dbáti jejich píkladn

a povelu.

Ale trudno by bylo stopovati Konráda krok za kro-

kem v jeho píprav. Lze si pedstaviti, jakou se to

ubíral cestou zdlouhavou, neutšenou, trnitou. Bylt

pec jen povaha píliš ryzí, než aby si byl déle než týden

zatajil, že jest innost jeho nynjší vlastn nejdarem-

njší hrou, pravou to krádeží, páchanou na všech tch
nebohých dtech jemu svených i na vlastním život

a duchu. Pro samá slovíka nepicházel k vci; tak se

dlo ted, tak se mlo díti ješt dlouho, dlouho, tak dlouho,

až se vyplní kruté proroctví té Pythie letovické, až

se v dtech zarazí veškerý dmysl, až se stane pokrok

u nich nemožností, až se v nich duše do jedné ubije.

,,Ale ne, však se vše k dobrému pevrátí, až jen

zaponu doopravdy uiti a pípravna se zmní na školu,"'

tšíval se v jasnjších okamžicích. ,, Nutno ale, abych

s baronem co nejdíve o tom promluvil. Nebude mu po-

moci, musí mi uiniti v zájmu vci nkteré nevyhnu-

telné ústupky —• však i on nahlédne, že to nejde jinak.

až jej o tom pesvdím, a povolí."

S tžkou hlavou a ješt s tžším srdcem procházel

se Konrád po škole po krásném okolí. Vyhýbal se lidem,

kde mohl. Kterak ml s nimi mluviti, když si pan baron

na tom jeho germánství tak velice zakládal? Zajisté

by se byl velmi pohoršil, kdyby se bylo rozneslo, že se

uitel zdejší pípravny baví s obany v jiném jazyku než

s dtmi ve škole, v témž jazyku, který ml býti k dobru

a blahu celé obce co nevidt vymýtn a jiným vzneše-

njším, ušlechtilejším nahrazen. Nebyl podlízavým, ale

konal povinnost svou vždy do krajnosti a pozoruje,

jakých výhod si baron z toho slibuje, že mu jest eský
jazyk naprosto neznámý a ciz?, nehlásil se tedy k tomu.

že mu jest bžným.
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Nejmilejším cílem jeho vycházek býval nedaleký

pahorek, na který vidl práv z okna své knihovny.

Byl hust jehlinatým lesem porostlý, a na vrcholku

korunován mohutným vncem vkovitých habr, .v je-

jichž stedu jako perla i,e blala malá kaplika. Bylo
to místeko plno tich-^, tklivé poesie, práv jako stvoené

pro choré srdce, jež vyhledává jako léku hojivého sa-

moty a klidu*.

Na poátku tam nebyl nikdy vyšel bez knihy, ale

v poslední dob nechával je doma; znepokojovaly jej

píliš. Nech sáhl do skín pro jakoukoli, nech .si obral

za prvodího Schillera, Goetheho, Jean Paula. Herdera

a tak dále, v každém svazku spis jejich se setkával s tím,

emu by se byl tak rád vždy vyhnul, setkával se v každém

s touž vášnivou láskou k vlasti, s touž touhou po jejím

štstí, s týmž radostným nadšením, že se jí podailo vy-

maniti se z okov, do nichž ji chtl jímati Bonaparte I.

práv, když svoje nesmrtelná díla psali neb dopisovali.

Jak horlili proti nmu, že si byl chtl troufati potlao-

vati jazyk národa jejich, zpupn prorokuje, že nebudou

v Evrop za krátko jiné panovati jazyky než dvou veli-

kých íší Francie a Ruska.

Poznával spisovatele ty vlastn teprve ted, neb jsa

zabrán v studie svoje, nebyl si povšiml jejich smru,

vdl, ím jsou svému národu, ale nevdl, ím je^t jim

samým národ jejich. Zdaž milujíce svj jazyk a svj

lid takovým zápalem, mohli jiným up'^íti, že nesmjí

initi totéž? Naopak, chtli-li býti spravedlivými a

dslednými, musili si páti, aby cítil každý národ jako

oni. A oni si toho také páli k velkému jeho údivu a

pekvapení, nesmýšleli, nesoudili jako jeho píznivci

v Praze, jako jeho pedstavení zde; byli prodchnuti nej-

opravdivjší, nejhlubší lidskostí. Jaký div, že se cítil

Konrád ode dne ke dni ve prpravn své nejistjší, ne-

spokojenjší, že nevdl, co si má mysliti o pedchdcích

Kar. Svtlá, Výbor i po\klek a vzpomínek, 15
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nynjších Nmc, jak srovnati jejich zásady a národní

vyznání víry s tím. co slyšel hlásati jejich potomky?

Nejvíce jej byl spletl ten uený ohnivý Herder. S ja-

kým- drazem se zasazoval pímo za práva — Slovan.

s jakým nelíeným rozhoením vyítal svým vlastním

rodákm všecky krutosti na lidu tom mírumilovném,

jemnocitném a dobrosrdeném spáchané! Ale neustal na

tom obhajovati tento kmen a rmoutiti se nad bezprávím,

jehož byl po tolika vk obtí mlelivou: zvstoval mu
na základ jeho šlechetných vlastností pi koneném
rozkvtu pravé vzdlanosti a humanity krásnou budouc-

nost, klada jevišt její do jižní Rusie, na žírný Krim.

Hle! Tak soudil o Slovanech, k nimž náleželi v první

ad echové, Nmec, a zajisté by byl vše uinil, co by

bylo v moci jeho bývalo pispti k uskutenní své vštby
nadšené, kdežto . . .

Dospl-li k tomu závrku, pocítil Konrád v duši

jako erva. Pry tedy s knihami, v nichž se skrýval tento

trapi a odkud se mu vždy tak ošemetn podailo vlou-

diti se opt do otevené té rány, z níž jej byl s tak veli-

kým namáháním sotva odstranil.

^ Ach, jak prahl po bývalém míru duševním, po svých

starých, pohodlných náhledech, ale jak se jich domoci,

když se poal otásati základ, na nmž jindy tak pokojn
spoívaly, když se ukázal klamný, mylný, ba lživý býti?

Nkterou chvíli zdálo se Konrádovi, že není ve svt
nešastnjšího nad nj lovka, tonul ve víru, ale ucho-

piti se vesla spasného pýcha jeho mu zakazovala, nechtl

je vidti a po nm ruky vztáhnouti, radji tonul dále

Ale co to? Dostoupiv vrcholku pahrbku nebyl tam
dnes sám. Na stupních kapliky odpoívala ženská po-

stava temn odná, s velikou na klín knihou. Konrád
sebou trhl, byla to Justa.

Chtl couvnouti, ale nemohl. Nebyl s to odvrátiti

zraku od obrazu pro nad každé pomyšlení zajímavého.
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od mladé té ženy, kterak na polozbo^ném prahu staré

bvatyn v mrákotném stínu tch vkovitých strom
dumá nad zažloutlými listy ped ní rozhrnutými, hlavu

majíc obetkanou jako záí svatou, dlouhými, zlatými

paprsky slunce tu a tam houštím vtví pronikajícími.

Tak snívaly asi v hloubi starých eských tch les ty

dávné Husitky. o jejichž velé zbožnosti a pekvapující

uenosti i nastávající papež, tehdáž mezi nimi meškající

estný pronášel soud. teba bludy jejich s ošklivostí za-

vrhoval.

V tom vzhlédla a spativši svého odprce a nepítele

myšlenek jí nejdražších na málo jen krok ped sebou,

i ona sebou trhla, i ona se chvíli rozmýšlela, nemá-li

prchnout . . . Nepipustil tomu.

,,N°odcházejte," piosil když knihu zprudka sklapla,

a než se toho nadálá, sedl u nohou jejích v tráv po-

stíbené jako kvetoucím snhem sty a sty sedmikrás.

,,Pro mne zdržujete?" bránila se mu. ,, Chcete,

abychom se opt pohádali?"'

,,Snad. Hádkou pichází velmi asto na jevo, na co

by lovk stálého míru milovný nebyl jinak pišel."

,,
Jediné jen jiskry z vaší strany potebí." vyhrožo-

vala mu, ,,aby vzplanul mezi námi požár krutjší ješt

snad onehdejšího."

,, Nebojím se požáru toho," ubezpeoval ji. noe tak

hluboko zrak do oí jejích, jako by se byl chtl pesvd-
iti, kterak to vypadá na dnu^duše její, je-li v ní sku-

ten tolik proti nmu nenávisti, jak mu na jevo dává.

Nejsouc na to pipravena, nemohla se pohledu tomu

vas vyhnouti, i stalo se. že i ona mimovoln hloubji

do oí mu nahlédla. Rumný zážeh šlehl jí do tváe

nad tím, co v nich shledala. Ted ovšem nebylo již lze

pomýšleti na útk, aby se nedomníval, kdo ví co. Ne-

zbývalo jí, než aby, chtíc skrýti svj zmatek, se s ním

pustila zcela lhostejn do hovoru a takto mu dokázala,

15*
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jak málo jest jí pítomnost jeho a jeho osoba vbec
nebezpena.

,
.Vracím se z Vidima," zlehka prohodila.

.,Co tam? Vždy je to vesnice nmecká."
,,Ponmilá, chcete-li pravdu vdti. Pišla jsem

na to sama teprve dnes."

„Teprve dnes?"

,,Ano, dnes. Vzkázala mi totiž odtamtud stará teta,

již sotva jsem znala, neb odcizila se nám v té cizí ves-

nici, abych k ní pišla. Cítíc se jaksi churavou, obávala

se, že kdyby náhle zemela, její vnuci by pohodili po ní

kamsi na špejchar bibli, jediné její bohatství, protože

je eská. Vzpomnla si na mne a žádala si, abych si

pišla sama pro odkaz ten . . . Ale to, co povídám, není

pro vás."

,, Mýlíte se, poslouchám vás velmi dychtiv. Vždy
to musíte pozorovat."

A opt na ni tak tkliv pohlédl, že celá se ervena-

jíc, spšn zas se dala do svého''vypravování.

,, Pinesla si teta bibli tu ješt z domova. Dostala

ji od rodi do výpravy, jak tehdáž ješt mezi eským
lidem krásným obyejem bývalo. I tázala jsem se jí

plna soucitu, když jsem ji od ní pijímala: ,Jak vám
asi bylo, milá tetiko, když jste se sem provdala a zde

nikomu jste nerozumla?' ,1 jdi, bloudku,' ona na to,

,jak pak jsem tu nikomu nerozumla, když zde bylo

tenkráte vše eské. Staí lidé umjí zde ješt všichni na

svých modlitbách po esku íkati, jen ti mladší a nej-

mladší nerozumjí již jedinému slovu.' ,A jak se to

mohlo tak brzo a zúplna zde promniti?' podivila jsem se.

,Stalo se to asi tím,' objasovala mi teta, ,že jsme byli

pifaeni k mstu, kdež vše jen po nmeku se vedlo.

Na poátku kázali tam sice jednu nedli nmecky,
druhou esky, ale netrvalo to dlouho. Nechtli to Nmci
trpti a pravili, aby nám kázali knží odpoledne o ne-
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Sporách, což také se stalo. Avšak kaplan, jenž uml
esky, brzo na to se dostal jinam a jeho nástupce esky
neuml. Bylo tedy po kázání a my chodili do msta
jen na mši. Jak by nás to nebylo mrzelo, že neslyší dti
naše nikdy s kazatelny slovo boží, jací z nich mli býti

asem kesané? I umluvili jsme se, že budeme posílati

ty nejstarší na rok do nmecké školy jen proto, aby

poznali uení Kristovo. Co lovk z knihy vyte neb

ve škole slyší," dodala teta, .nikdy tak neúinkuje a tak

hluboko v duši se neusadí, jako co slyší v dom Pán
od jeho posvceného sluhy.' Ale ted dost; nerada bych

vás domrzela. když se jedná o tak svatých vcech."

,,Práv proto mne vypravování vaše zajímá a opt
vás prosím, abyste pokraovala,'" naléhal Konrád tak

dtkliv, že mu opt vyhovla.

,, Krátce posílali obané vidimští asem nikoli jen

ty nejstarší, nýbrž všecky dti do mstské školy, ale

nešlo jim to tak, jak se domnívali, stala se ves ta tím

tupá jako když ji zaízne. Rozumjí ted již sice všichni

knzi a mluví mezi sebou nejinak než nmecky, ale ostatek

se tam mnoho nenauili. Nejvtší sedláci dlají jen ti

kížky, ponvadž si netroufají se podepsat, a se tením
to prý také vázne, tak aspo tvrdila teta, když s pláem
se mnou se louila. Já také plakala, ale hnvem. ,Hle,'

pomyslila jsem si, ,tak to s Nmci v echách dopadá,

takového jsou pvodu, taková je v nich krev.' Ale

svatosvat jsem si umínila, že šalb a nespravedlnosti,

která v ohledu tom u nás se páše, dle možnosti konec

udlám.'"

A paní Justa pozdvihla bibli k nebi. jako by ji brala

za svdka svého slibu.

,,To se vám asi ztžka podaí,"" mínil Konrád, cít,

kterak v nm okívá sklíené srdce pi pohledu na její

výmluvnou tvá, v níž vše se zrailo jako v kišálovém
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slov, plných ráznosti a odhodlanosti.

,,Vy zapomínáte, že se mi již leccos té/kého poda-

ilo," pousmála se pohrdliv.

,,Vím to, vím," zardl se pipomínaje si, že by nebyl

asi nikdy do Tešová pišel, kdyby se jí bylo vydailo

vše, ,,ale tenkráte se nejedná o zamezení jakési novoty,

což je vždy snadnjší než ji zavádti. Co se bhem asu
ve zdejším okolí a jinde ponmilo, zstane pro vždy
nmecké."

,, Možná, že to takové bude, zasadí-li se o to pánové

takového rázu jako pan baron, jeho náhoní a pomocníci

se vší onou umínností, s níž lidé tak rádi provádjí

nepravou vc," zostra do ei mu skoila. ,,Ale jedná

se pedevším o to, aby, co je dosud eské, pro vždy eské
zstalo a národa toho muedlnické usmrcování konec

svj vzalo. Však se o to postarám hned již zítra."

., Konrád zavrtl nad jejím pedsevzetím hlavou.

,, Kterak asi?" nedviv se tázal.

,, Kterak? Jak jsem onehdy došla k panu okresnímu,

tak ted dojdu — k panu biskupovi."

,,K panu biskupovi, a co tam?"

,,Jak se mne jen takto tázati mžete? Co tam mohu
jiného chtít než mu pipomenouti, že Kristus vysílal

uedníky svoje, aby rozsévajíce vznešené jeho uení
po celém svt, každému národu v jeho jazyku je vy-

kládali. Pro se tedy tolika echm vykládá v mluv
jim nesrozumitelné? Jesti jako následník uení Kristova

povinen o to se postarati, aby se dlo po právu a tak

veliká ást oveek mu svených nebyla o hladu a žízni.

Jsou sice lidé, kteí praví, že jim není kázání potebí,

ale není každý z nás již mudrcem i vzdlancem takovým,
aby v každém pípad života si mohl raditi sám, jsou

mnozí, jimž jsou vodítka nutná, aby na nescestí se ne-

dostali, a o ty se zde jedná Vru, nejde mi ani do hlavy,



Že si naše knžstvo na n dosud ješt samo nevzpomnlo,
že ví o bezpráví tom a ješt se tomu nepostavilo na odpor.

Vždy byli knží eští do nedávná nejpednjšími pá-
teli, zastanci a vdci lidu, pro se práv ted v této zá-

ležitosti nad ním pozapomínají a pro nevystupují dle

práva a povinnosti své proti utlaovatelúm jeho duší . . .

a slituje se zajisté pan biskup, až mu vše vypovím,

kterak se to ve skutenosti má. Snad jí nezná, snad se

ped ním schváln zatajuje, i dokonce zapírá . .
."

Konrád neodpovídal. Nechtl jí opaKovat, jak málo

má nadje, aby úmysly její, tak toužebn pronesené,

došly vyplnní, podle toho. co byl od barona a jeho spo-

jenc slyšel.

Ale Justa si vykládala jeho mlení jinak. Nevidla
v nm jen zdrželivost souhlasiti s inem, o jehož pro-

vedení tak vehce pochyboval, nýbrž netenost pro to,

o se s takovou velostí zasaditi chtla, na em mu
musilo, teba se byl prohlásil Nmcem, jako lovku
citlivému a kesanu pec tak záležeti jako jí.

,,Vida,'' rozhorlila se bolestnji, vášnivji než dosud,

,, kdykoli si chci pomysliti, že nejste tak zlý, jak mi pi-

padáte, že je snad pece ve vašem srdci lepší jakési

sím, jemuž konen v sob vyklíiti dáte, až vcem,
které znáte dosud jen z knih, pohlédnete nepedpojat
na dno. ihned mi na jevo dáváte, že se ve vás mýlím.

Odhaluji ped vámi celou svou duši. vidíte, kterak

krvácí, a vy pohlížíte na mne a posloucháte mne, jako

byste byl z kusu ledu."

Jak rád by jí byl Konrád dokázal, že nebyl nikdy

mén kusem ledu než práv v okamžiku tom, jak rád by

jí vše povdl, co se v nm dje a dlo, jak i jeho duše

v nm krvácí a které jsou rány její ... ale nebyl s to

rty otevíti a uleviti srdci svému a snad . . . mj ty bože,

nikterak jen snad, nýbrž zajisté, zcela zajisté . . . vždy
to vytušil z každého pohledu s tak hnvivou plachostí
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O nj zavadivšího, z každého toho vyítavého, lítosti-

vého záchvvu jejího hlasu, že by byl ulevil i srdci

jejímu, ukázav se jí ve pravé své podob, bez oné škra-

bošky, v níž jej poznala.

,,Ale co mohu jiného oekávati od nepítele vlast-

ního národa," zaštkala zoufale, nemohouc se dokati

jediného prjevu jeho úasti, ,,eho se nadíti od otravo-

vatele vlastních bratr? O, kéž by mne aspo Bh vy-

slyše} a já vás v této chvíli naposledy spatila! Kéž
byste se pestal vplétati do mých myšlenek, kéž byste

je dále neprznil, kéž byste pestal niiti duši mou,

jež se vzdáti nemže peludu, že konen pec se zasv-

títe šlechetné vci, až se vymaníte z pítmí pedsudk,
v nž jste zabedl nikoli vinou svou, nýbrž vinou jiných . .

.

Ach, vše, vše to jen klamem a mamem."

A vzchopivši se pitiskla bibli k prsm svým jako

paladium. jehož pomoci se dovolávala v tžkosti své,

a vyhnuvši se mu prudkým hnutím jako morovou ranou

stíženému, spla k lesu.

I on se vzchopil, ohromen, oslnn tím, co slyšel.

,,Justo!" volal za ní, jsa sotva s to na nohou se

udržeti v závrati, která jej uchvátila. ,,Justo, neprchejte

pede mnou . . . ach neprchejte . . . nevíte, ím mi jste,

kterak si vás vážím."

Uvolnila svj let, ale jen na okamžik, na kratiký

okamžik.

.,Jak si mžete jiného vážiti, když si nevážíte sama
sebe?" volala na hlasem dosud pláem stísnným.

,,Pro bh, jak vás pesvditi, že mi kivdíte? Co
initi, abyste mi uvila!"

,, Utéci!" vzkikla a pi tom utíkala ped ním sama.

co v ní dechu bylo, zmizevši v houštin, než byl nalezl

slova k odvet.



Opt se objevil Konrád po své vycházce ke kaplice

v uebn bledý jako duch, všecek schvácený vnitním
bojem Ale tenkráte bylo oko jeho jasné, hlas pevný,

úsmv klidný. Vyvázl konen ze zakleti nejistoty a

pochybnosti. Již si byl urit pravil, co mu initi, již

byl pestal se pemlouvati, úmysln klamati, již se ped
pravdou neuzavíral a pestal se jí brániti.

Než se vydal do školy, byl žádal slyšení u pana

barona, ale bylo mu v zámku povdno, že odjel, ale

že se každou chvíli vrátiti mže.
Dnes mohli žáci pípravky Tešovské, dosud tak

nmí, roztržití a netení, na panu uiteli oi nechati.

Zaal jim vykládati, ale nikoli již pedešlým svým zp-
sobem, kdež vtšina niemu nerozumla a nkteí jen

tu a tam slovíku, nýbrž tak, že tomu rozumli všichni,

ba že tomu nejen rozumli, nýbrž že se pi tom i tšili

a usmívali. Když zakonil, nejradji by jej byli prosili,

aby poal znova, tak se jim dnes vše líbilo, co jim po-

vdl. Poal Konrád svj výklad totiž po esku a v tomto

jazyku objasnil jim naped vše, co jim pozdji po n-
meku doplnil.

Dopoledne minulo jako hodina, nechtlo se dtem
ani ze školy a dávno ped zapoetím vyuování stály

již zase ped zavenými dvemi prpravky, nemohouce

se dokati, až pan uitel znova mezi nimi se objeví,

znova k nim promluví.

Dailo se Konrádovi, možná-li. ješt lépe než ráno.

Dti se nemohly nasytiti poslouchání a on vykládání.

V tom ozval se ve dveích písný hlas:

..Pro jste se k tomu nepiznal, že umíte také esky?"
Konrád sebou ponkud trhl, baron stál ped ním.

.,1 kdybych byl vdl že esky umíte, pec nikdy

bych nebyl uvil, že jazyku toho kdy pi vyuování

použijete," pokraoval ješt písnji. ,,neb jednáte tím

naprosto proti pravidlu a úmluv.'"
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„Nemohu si pomoci," pokril Konrád ramenoma.

,,byl jsem již nkolikrát v zámku, abych ohlásil vašnosti,

že mi nelze jinak docíliti prospchu, než bude-li mi do-

voleno použíti pi vyuování pro lepší srozumitelnost

a jasnost mluvy dtem bžné. Nebyl jsem však nikdy

tak šasten nalézti pana barona doma a jsa dychtiv

pokroku žák svých, troufal jsem si jednati v ohledu

tom o vlastní své ujm."
,,Tím jste velmi pochybil a dvru, kterou ve vás jsem

skládal, znan zviklal."

,, Lituji toho velice, ale opakuji že mi nebylo jiné

pomoci, chtl-li jsem svdomí svému vyhovti.'"

,,Jak vyhovují svému svdomí oni uitelé, kteí

neznají naprosto esky a psobí v eských osadách,

jichž je pec veliká vtšina?"

,,Obírají se nejspíše pouze s tmi dtmi, které umjí
z domova pec njaké to nmecké slovíko, jako zdejší

zámecké, a ostatní — nechávají sedti."

,,A pro vy neiníte rovnž tak?"

,,Já . . . já?" žasl Konrád nad tímto nepokrytým
vyzváním. ,,Jak bych mohl já tak uiniti a sám ped
sebou jednání takové zodpovídati?"

,,Ted se nemáte ped kým jiným co zodpovídati než

ped svými pedstavenými. Ted jsou oni vaším svdo-
mím."

Vzná.šela se trpká a ostrá odpovd Konrádovi na

rtech, ale pemohl se prav co možná pokojn:

,, Ubezpeuji pana barona, že by tyto dti pi tako-

vém vyuování, jak mi naizovati ráíte, vystoupily ze

školy naprosto co nevdomci. Jsouce nuceny v jiném

jazyku se uiti a mysliti než ve svém rodném, bez toho

se znan tím opozdí za žáky, kteí jsou vyuováni ve

své mateštin. Opakuji, že by škola naše zstala úpln
bez úspchu."
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,.A kdo vám pravil, že má míti úspchu takového,

jak vy jste toho žádostiv? Zbyteno, abyste se tu jako

paedagog vyznamenal. Zamýslíte-li nco podobného,

jiné si musíte vyhlédnouti k tomu psobišt. Nim se

jedná pedevším o uitele zaujatého myšlenkou, aby
proud nmecké osvty a vzdlanosti zde nenarážel

v tvrdých myslích obanstva na žádné úskalí, aby mu
nebylo zaboiti do jiného koryta, aniž by mohl krajinu

tu náležit navlažiti svou blahonosnou vlahou. Stara-

jíce se s takovým úsilím o vychování zdejší mládeže,

máme hlavn na zeteli —- abyste to pro vždy a zcela

urit vdl —- abychom si v ní odchovali ádné pracov-

níky, dlníky, služebníky, kteí by nám rozumli jako

my jim, kteí by jinam nehledli, než kam my hledíme,

jiného nechtli, než co my za dobré uznáme. "'

Konrád stál ped ním údivem, hnvem a pohrdá-

ním jako v sloup obrácen.

Povšiml si toho baron a zpozorovav, že se v uiteli

nejen v jednom, nýbrž i v mnohém jiném ohledu asi

zmýliti ráil, dodal mírnji a pátelštji:

,,Kdo má ducha, vyšine se beztoho, kam mu jeho

genius káže, a zajisté nikdo z nás mu v tom brániti ne-

bude. Vyskytnou-li se nkteré skutené talenty mezi

zdejším žactvem, vše uiním k jich zdokonalení. Ale

od nepamtných již dob pracuje lid eský hmotn a

národ nmecký zde usazený koná za veškerou práci

myšlenkovou. Zdá se v tom spoívati zákon pírody,

který by snad bylo neradno rušiti. Aspo já a moji

pívrženci jsme toho mínní, aby byl zachován."'

Uitel neodpovdl, baron se vzdálil.

Zase sedla paní Justa ve své istotou se lesknoucí

hospdce za nalévacím stolkem s novinami v ruce, ale

neetla v nich. Co byla Konráda propustila, nechtíc
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mu za odrodilství projevené ni chleba ni soli prodati,

na to pátelsky podati, ítávala vbec mén asto a po-

zorn. Byla-li sama, tož držela list celé hodiny v ruce,

aniž Ivdla, co obsaženo v jeho sloupcích.

Dnes nejen že neetla, nýbrž utírala si slzu za slzou

po tváích voln se jí linoucí. Vzpomínala opt toho,

o nmž jak se"mu byla vyznala, se domnívala jeho zjevem

klamána, že v nm cosi šlechetného se skrývá, a zatím

v nm poznávala nezvratn jednoho z onch zarputilých

národa vlastního ^nepátel, kteí tím se netají, kterak

o tom pemítají a usilují, jak by bylo lze nejrychleji a nej-

bezpenji pro všecky asy z rodné pdy jako bídný

plevel jej vyplemeniti a usaditi na místo jeho lid jiný,

šastný, v hojnosti žijící.

Jak nemla za ty tisíce a tisíce nevdník tako-

vých, pedevším však za nho, za toho nad jiné zbloudi-

lého odpadlíka, od nhož nebyla s to prese všecky

modlitby mysl odtrhnouti, nech inila co inila, si umi-

ovati, že bude ten svj kraj a ten svj lid jen tím

veleji milovati?

,,Ted se vás budu teprve pidržovati," zvolala s plá-

em keovitým. ,, Každý krok, každé vydechnutí bude

vaše, jedin jen vaše. Teba nás bylo málo, kdož tak

s vámi smýšlejí, jen kdyby smýšlel ten malý hlouek ve

všem s vámi tak poctiv jako já . . . ach, tož se mi zdá,

že bychom ješt jednou svt pemohli jako naši ped-
kové tehdáž za Žižky . .

."

V tom se otevely dvée tak prudce, že vše na polici

tak hrozebn zainelo, jako když tehdáž Konrád od-

kvapiv pln zlosti na prostoekou hospodskou, jimi bouchl.

Jak se nemla police znova bouiti —• vždy se to hrnul

on —- on . . . Konrád sám. opt do svtnice.

Justa nebyla s to povstati. Pekvapení, leknutí,

náhlý pocit jakési blahé nadje uchvátily ji takovou

mocí, že málem omdlévala.
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Konrád u ní se zastavil všechen udýchán ale s elem,

jež záilo radostným úsmvem.
..Utíkám," zvolal, a než se toho nadálá, byl již

zase ze dveí, a když se konen vzchopila spchajíc za

ním, vidla, že letí smrem k blízké stanici.

Co to znamenalo?

Dozvdla se o tom co nevidt. Dosel jí dopis

z Prahy od Konráda, esky psaný.

,,Vy jste zvítzila," vyznával se v nm. ,,Vzdal

jsem se svého místa v Tešov, neb poznal jsem, že

vše, co jste mi byla pravila pi prvním setkání našem,

jest bohužel pravda, ryzí, svatá to pravda. Spchal

jsem tak rychle od Vás, abych v as se ohlásil. Chci se

totiž dáti pezkoušeti pro školy eské. Až se mi podaí

dobýti si místa, odvrátíte se pak ješt tak záštiplná jako

dosud od toho, jenž vás miluje jako ten národ, jejž Vy,

Vy jedin jste mu darovala?"

Ale Konrád, a se dal pro eské školy zkoušeti, ne-

ucházel se o žádné místo. Podailo se paní Just jej

pesvditi, že je ho v její hospdce v Letovicích tak

potebí, jako na nkteré škole, jelikož její síly na vše

to nestaí, co bylo dle jejího uznání nutno konati, aby

se zachránila krajina ped odcizením.

Konrád to nahlédl a . . .





OTEC KAROLINY SVTLE.
(Z „Upomínek".)





Kam pišel otec mezi lid, tam byl rád vidn, vele

uvítán, nanejvýš oblíben, neb kamkoli vótoupil, tam

vstoupil co pítel se snahou upímnou, aby prospl, po-

mohl a všude se osvdil co rádce zkušený. Vzpomínka

na tyto návštvy, na jeho dobrotu a lidumilnost nesko-

nalou nejdražším nám jsou po nm ddictvím. Když
se mi pozdji dostaly do ruky spisy nejvyhlášenjších

humanist, odkládala jsem je dosti chladn, nepravily

mi pranic nového, vše jsem byla již slyšela od otce, a

co ješt více, vidla jsem jej tyto theorie uskuteovat
s enthusiasmem nejvelejší pesvdenosti.

Dlouho to trvalo v takovouto nedli poutím tm
zasvcenou, než jsme se s ním jako obyejn doptali

za bránu, mezi pole zelenající se, která tak miloval,

pod to širé nebe, k nmuž s[takovým vroucím nadšením

pohlížíval, než jsme se s ním zotavili od dojm s chzemi
takovými nerozluitelných, než on probrav se z''myš-

lenek vážných pi svátením hlaholu zvon nás z msta
doprovázejících jako slavné požehnání k nám zas byl

s to promluviti a k nám zas promluvil slova svoje svatá,

nezapomenutelná. Kolik našich vyhlášených ,,muž
lidu" mluvili a mluví asi k dtem svým podobn?! Po-

znala jsem v život svém jen jediného skuteného demo-

krata, jen jediného opravdového' liberalistu, a to byl on.

,,Hle, dti," pohnut na nás se usmíval, ,.hle, zas

jsme se jednou octli v té boží pírod; jak je krásná!

Z každé kvtiny hledí na nás zázrak vznešený, lovk
neví, emu díve by se podivil. Jak se potšíme procház-

kou naší a až se vrátíme dom, eká na nás laskavá naše

matka, krytý stl. pohodlný byt. všeho hojnost, eho

Kar. Svtlá, Výhor z poxídek a vzpnmíiifk. 16



2.TI

k životu nám potebí. A í to zásluhou, dti? Jedin
onch pracovitých lidí, s nimiž jsem vás práv seznámil,
v jejichžto jste ted meškaly dílnách tak smutných, ne-
zdravých, jimž bývá pilnost jejich tak nedostaten
odmnna, že stále zápasí s nouzí a hladem. Co by z toho
zpozdilého svta bylo, kdyby oni nadále pracovati a jemu
se obtovati nechtli? Zmatek nejvtší, vše by couvlo
do konin nejsmutnjších a za krátko by se lovk musil
vzdáti své lidskosti, musil by si pak každý sloužit sám,
vše, eho mu je k životu potebí, sám si zhotovit a vy-
rábt a nad prací a starostí tou neodbytnou brzo bychom
zapomnli svou vzdlanost a bylo by po pokroku umní
a vdy, kdož by ji pak mohl pstovati! Proež, dti,
važte si tch, kteí za vás pracují a pracujíce svého ducha
a citu zanedbati musejí, nikdy nezapomete, že, eho
užíváte dobrého., na jejich to užíváte útraty, proež
budiž vždy nejsvtjší povinností vaší nejvtší k nim
trplivost a shovívavost. Oni, ješt jednou vám to opa-
kuji, aby se to hluboce vám do duší vrylo, oni jsou nej-
hlavnjšími lidstva dobroditeli, sloupy naší kultury,
dílem jejich nejen vše eho se dotýkáte a co vám slouží

v domácnosti, ale i výzkumy našich uenc, práce našich
básník jsout ovocem jejich skromnosti jejich odí-
kání se všeho, co život zdobí. Ke každému bute zdvo-
ilými, ale k tmto lidem vždy uctivými a nikdy, toho
na vás si žádám, nedejte si vzíti píležitosti jediné, kdež
byste jim aspo ponkud za nekonené jejich o nás zá-
sluhy odsloužiti se mohly."

Otec taktéž si žádal, abychom všude, kdež vidíme
na ulici toho potebu, bez ostychu piložily ruky po-
mocné, a sám iníval totéž. Nikdy a nikde za práci se
nestydti bylo jedno z nejoblíbenjších jeho hesel. Jak
nemohl nkterý uedník do vrchu s vozíkem vyjet, již

mu pomáhal, jak pozoroval, že nakládajíce kdesi zboží
nemohou s tím nikam, již stál u nich a ukázal jim. kterak
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do toho. Pevrhl-li se nkde hokyní krám. hned jsme
se musily pitoiti a s ní zboží její sbírati, ztrácela-H

nkterá nosika ze své nše polénka díví, tísky neb po-

dobné, hned jsme se musily shýbnouti, jí ztracené ped-
mty zas shledati a se snažiti nákladu jejímu dáti lepší

rovnováhu. Vždy jindy nad míru k nám shovívavý

jedin v takovýchto pípadech na nás velice se rozhorlil,

neukázaly-li jsme se býti dosti ochotnými a ipernými.

Byla jsem již nkolik let vdána, když jednou v ne-

dli z njaké gratulace po Václavském námstí s ním
dom jsem se vracela. Práv bylo poledne, všude se

hemžily vystrojené dámy, mezi nimiž voln se ploužila

žebrácká upustivší nkolik krok ped námi kus chleba.

Jsouc sama také vystrojena, jak na gratulantku se slu-

šelo, nemla jsem valné chuti k blátivé se sehnout dlažb

a to tím mén, ana žebrácká ta nebyla ani stará, ani

vetchá, a jak se mi podobalo, schváln, jen aby soucit

vzbudila, chleba byla upustila. Otec vida, že váhám
chleba jí zdvihnout, pemil mne pohledem plným

hnvivé výitky, a sám pro upuštný se naklonil krajíc.

Omlouvala jsem se tedy všecka zahanbena a zdrcena,

ale on vytrvale pohled ode mne odvracel, až jsem se dala

nad jeho písností jen z polovice zaslouženou na ve-

ejné ulici do pláe, naež zas on mne zaal krotit a smi-

ovati, stoje však stále na svém, že jsem se mla na-

vzdor hedvábným šatm a novým rukavikám pec
jen do louže žebrace pro chleba sehnout, nech toho

zasluhovala ili nic.

Jinak, jak již praveno, nezapela se jeho nebeská

s námi trplivost ani jednou na tchto procházkách,

z nichž nás za našeho prvního dtství asto stídav
v náruí dom pinášel, byl-li s námi podniknul cestu

vtší našich sil. Obzvlášt o korunovaci císae Ferdinanda

namáhal se s námi tak velice, že by byl z toho až ulehl.

ítala jsem tehdáž šest let, sestra moje ti. co jsme ne-

16*



23fi

vidly z jeho náruí, to jsme vbec vidti nemohly, a
pec by si byl tak vele pál, abychom vidly vše a vše
si pamatovaly pro léta budoucí, všechen rozechvn
myšlenkou, že sedá na stolec nový král eský, o jehož
dobrotivosti a nestranné ke všem národm spravedlnosti

kolovaly mnohé utšené, nadjné zejména pro nás echy
povsti. Jsa pln nejlepších v osud náš ák. chtl otec,

aby nám doba ta, znaící pechod k lepšímu, ba nejlep-

šímu, navždy v myslech utkvla.

Na den korunování zaopatil si pro nás lístek do
jednoho v hrad okna, ale jakmile pišel s námi na po-

átek Ostruhové ulice, již s námi nemohl dále navzdor
ranní hodin pro nával lidstva. Vida, že se svého úmyslu
ukázat nám prvod z místa pohodlného vzdáti musí,
vzal sestru na ruku a mn? postavil pomocí pívtivého
v paláci Morcín portýra, jehož znal jsa v obchodním
s jeho panstvem spojení, na jeden z podstavc u sloup
portálních, kdež mne onen ochotn podporoval, mezitím
co ped námi defilovalo vojsko s vlajícími prapory a
hudbou nejhlunjší, páni stavové v ervených kabát-
cích v ekvipážích zlatem se skvoucích a dvorní dámy
v bálových, lepokamy sršících toilettách na povozech
ješt zlatjších a elegantnjších. Ale najednou pozbylo
celé toto nádherné divadlo pro mne všeho pvabu.
Poohlédla jsem se totiž náhodou, snažíc se snad pevnji
a pohodlnji se postavit a tu teprve jsem spatila, že
se to neopírám o obyejný, jak jsem se domnívala, sloup,

nýbrž o nohu hrozného kamenného obra. První mj
pocit bylo nevýslovné leknutí a hr/a, zajisté bych byla
na zem skoila, jen kdyby bylo bývalo kam, lidé se

pede mnou tak tlaili, že by bylo sotva jablko mezi pa-
lácem a množstvím propadlo, nerci-li abych se já byla
s podstavce svého mezi n svezla. Avšak druhé hnutí
moje byla hluboká soustrast. Vše se radovalo, vše se

veselilo, že nám na hrad korunují dobrého krále, který
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nás bude prý jako vlastní dti milovat, vše bylo v svá-

teních šatech a svátením rozpoložení, jen ten veliký

erný vedle mne muž stál na svém balvane napolo nahý

a na jeho bedrách spoíval tžký paláce toho balkón,

na nmž stálo množství lidí smjících se. Jak se jen mohli

smáti, stojíce mu na šíji a psobíce mu tolik obtíží, tolik

bolestí? Cítifa jsem, jak mu je zima, 'celý byl studený.

Snažila jsem se, abych já aspo co možná nejmén
jej obtžovala, a odcházejíc ohlédla jsem se po nm,
abych mu vzdala nmý dík, že mne tak laskav vedle

sebe vytrpl, i vidla jsem, že to mouenín. Moje sou-

strast, možná-li, poznáním tím ješt vzrostla. Pln ža-

lostné výitky pohlížel k nebi, jak také ne! Pipomínal

si zajisté svou krásnou teplou vlast, v- níž rostly ony

sladké obrovské oechy kokosové, které nám otec vždy

o Štdrý veer kupoval, vypravuje nám mezi tím, co

je otvíral, o zemi spanilé, v níž rostou, o tch dobrých

erných lidech, jižto se jimi živí, a jak nepkn s nimi

bloši nakládají, vábíce je k sob sklennými koraly a

iníce si z nich pak svoje otroky, prodávajíce je na trzích,

jak se u nás prodávají zvíata. Zajisté to byl takový

zrazený nešastník, jehož ped sebou jsem vidla odsou-

zeného podporovati tlem svým celý veliký tžký ten

dm, a hle, na druhé stran vrat stál ješt jeden, rovnž

tak zasmušilý, k otroctví rovnž tak tžkému odsou-

zený ....

Již j.<;em nemohla moueníny z mysli pustit, když

nejlépe jsem se bavila, nejvíce skákala a se smála, tož

náhle jako erný stín do mysli se mi vloudila vzpomínka

na jejich hrozný osud. a bývalo obyejn po veselosti

Vstoupila jsem si do koutka rozjímajíc o nich, tšíc je

v duchu, pelévajíc s nimi a nad nimi nejupímnjší slzy

žalu. Nkolik nedl na to zuil v noci strašlivý vítr.

metaje se stech tašky a komíny, tlue pootevenými

u viký okenicemi a hvízdaje ve všech tóninách naší

k
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ulicí. Probudil mne lomoz jeho a první moje myšlenka

zasvcena byla mouenínm, nebohým, kteí trpli

zlobou živl rozbouených z první ruky, nemohouce

z místa se hnouti, nesmjíce se nikam ukrýti. Jak byli

politování hodni!

Otec, slyše mne neustále se hnízditi a vzdychati, do

mníval se, že jsem snad churava. 1 vstal a pišel ke mn
se podívat, kdež k svému velikému podivu po mnohých
z jeho strany otázkách starostlivých a z mé strany slz

horoucích konen se dovdl, co mne souží a trápí.

,, Upokoj se pec, bláhová, vždy tam stojí jen dokud

je den." snažil se mne potšiti, ,,veer je bere portýr

vždy k sob do svého pokoje, kdež jim pipraví pohodlné

na zemi lože. Pjdeme se ho zítra schváln na to zeptat.'*

Zítra byla nedle, kdy jsme beztoho obyejn do

zámku na mši putovávali. Zastavili jsme se skuten
v Morcínském paláci u portýra, jenž velmi ochotn vše

potvrdil, na co otec se ho tázal, že totiž mouenínové
vždy u nho nocují a že jsou tak silni, že jim není balkon

ani dost málo tžký, i když je na nm plno lidí. Skála

mn spadla se srdce, ale proto pec jsem ješt po mnohá
léta vymovala pokaždé, když jsme se ubírali k svatému

Vítu do kostela pohledy plné soucitné sympathie s mou-
eníny, že jim bylo opustiti tu spanilou jejich otinu,

již jsem si pedstavovala dle otcovských popis pokrytou

palmovými háji, protékanou ekami zlato- a perlonos-

nými, oživenou smaragdovými a safírovými ptáky,

hnízdícími v purpurových a stíbrolesklých kvtech,

steženou bílými jako sníh slony, plnými vznešené lidské

moudrosti.

Korunovace odbyla se co nejslavnji a s podivem

vidli jsme matku v ržové hedvábí ustrojenou, perlami

ozdobenou odjíždti do dvorního plesu, kamž byli všichni

otcové chudých s chotmi svými a tudíž i mj otec

pozváni. Císaovna se objevila ve skvostném šperku
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granátovém, stavy eskými neb mstem Prahou jí ke

dni tomu vnovaném a okouzlila všecky tam pítomné
dámy svým vážným, majestátním zpsobem, v nmž
prý nebylo ni špetky pýchy, ni hrdosti.

Po korunovaci odbývala se na prostranství ped
invalidovnou národní slavnost, kamž nás nebohý otec

opt s velkými obtížemi dopravil. V pavilonu uprosted

louky díval se císaský pár na nekonený prvod venko-

van v poest jeho uspoádaný, pi nmž otec nepostail

si utírati oi, tak byl dojat pohledem na náš lid.

Nemýlím-li se, vyslalo každé panství jednu do Prahy

svatbu se ženichem a nevstou, s družicemi, mládenci,

družbami, tlampai, starosvaty a s povozy, na nichž

bylo naloženo vno nevstino, peiny, truhly, kolovraty,

lože, kolébka a tak dále. Každá taková svatba mla vše

co nejvrnji podle obyej, krojv a zpsob ve své

krajin panujících upraveno, a jedna za druhou jela

okolo pavilonu se zpvem hudbou, výskotem a obli-

gátním dudákem Kraje, jichž tehdáž ítáno v echách
šestnáct, byly taktéž zastoupeny, každý dle hlavních

svých výrobk, svého rolnictví a prmyslu. Za svatbami

jeli na voze^.h rovnž co nejkrásnji ozdobených fábory

a vnci celenými vinai, ženci, chmelai, havíi, tkalci

a tak dále, což mne ješt více zajímalo než svatby. Nej-

více však se mi líbili cvokái, kteí na svém voze co

nejpilnji bušili a pracovali, rozhazujíce mezi jízdou

"zhotovené cvoky se zaáteními písmeny nov koru-

novaného císae a císaovny F. a M. (Ferdinand a Marie)

mezi obecenstvo, což se mi zdálo svrchovan dmyslné.

Dlouho jsem si tnkové dva cvoky schovávala s nkolika

kousky erveného sukna erbem koruny eské hojn
protkaného, které mi byli vnovali naši uednic', vnik-

nuvše s nebezpeenstvím života do nádvoí zámeckých,

kdež sukno to, po nmž kráel císa ze svých pokojv
do kostela, lidu v šanc se dávalo, pi emž se strhla ná-
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ramná pranice, v níž se jim pece podailo uloviti nkteré

zbytky. Nevím již, v jakých to pípadech sukno takové

prý se osvduje co talisman nad jiné výtený, proto

lidé tak velice o n .stáli a po nm se pachtili, nešetíce

zdravých svých údv.
Pi píležitosti korunovace obecenstvo Pražské

zhusta si pipomínalo poslední zesnulého mocnáe
Františka návštvu, pi níž byla uspoádána, tuším že

tetí, v echách výstava prmyslová a obchodní. Kdo
k ní dal podnt, není mi již známo, vím, jen že komité

výstavní požádalo nkolik kupcv a prmyslník Praž-

ských, mezi nimiž byl i mj otec, aby celek dle dobro-

zdání svého uspoádali. Mnoho pespolních továrníkv

a obchodník zaslalo otci svoje zboží, aby je co nejlépe

pi výstav k platnosti pivedl, i nepicházel po nkolik

nedl ani dom k obdu, všechen zamstnán pemilou

mu úlohou postarati se s páteli, aby pišlo^na^jevo,

jaký to význam má naše vlast pro obchod a prmysl
nejen rakouský, nýbrž i svtový.

Výstava ta mla mnoho vysoce postavených od-

prc, kteí tomu nepáli, aby i ostatní v zemi stavy

svou dležitost zpsobem tak nepopiratelným osvd-
ovaly, mluveno o tom tu a tam okázale a urážliv, zdali

nelze císae niím jiným dstojnjším pekvapiti než

divadlem, které poskytuje každý jarmark?

Avšak když se sály na hrad k výstav urené plniti

poaly, když se v nich objevilo neocenitelné eské sklo

ve všech možných barvách a útvarech, když se v nich

zablalo nemén skvostné pedivo, plátna a damašky
lesklé jako hedvábí nejvkusnji vzorkované vedle

krajek jako z mlhy nejprzranjší utkaných, když se

rozhrnuly ty balíky sukna, vlnných i bavlnných látek

jakosti tak dkladné a rozestavly ty výrobky soustruž-

nické a truhláské tak umle zhotovené., ty drahocenné

kožešiny a kže a konen ty výtené práce zlatnické,
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ty eské granáty, acháty, jaspisy, hyacinty a tak dále

tak dokonale broušené, když nemly zásilky ty konce

a každá z nich odhalila nový zdroj bohatství, nový
poklad dosud málo povšimnutý a nkdy docela neznámý
naší otiny, když bylo zjištno, že výstava ta oslaví

nejen echy, ale i podnikatele její, tu se poalo o ní zcela

jinak soudit a její dívjší nejvtší hancové voln po

mst rozšiovali, že vlastn myšlenka ta pochází od

nich, že vše, co na hrad se dje, k jejich se dje rad,

k jejich jen povzbuzení a jedin jen psobením jejich.

Obzvlášt jistá excellence si dala na tom záležeti, aby

veškerá o výstavu zásluha jí piítána byla, a když

vše svému zdárnému zakonení se blížilo, snažila se poa-
datele urážkami odstraniti a svými stvrami nahraditi.

Poznávajíc v otci mém živel tmto pletichám nebezpený,

hledla jej všemožn snižovati kritikou jeho innosti. Po-

slední ped otevením výstavy den, kdež návštva císa-

ova byla ohlášena, ped komisí vše ješt jednou zkou-

mající tak nešetrn jej vyplísnila, že povsil nad estrádou,

na níž vystaveno bylo sklo, nkolik pletenc rzných
korál sklenných, že otec jen s nejvtším sebe pemá-
háním zstal klidným.

,,Piznávám se, že koraly ty jsou, jak tvrdíte,

sprosté a nevkusné," odvtil excellenci intrikánské,

, avšak jimi pišly a picházejí dosud tisíce do naší zem.
celé krajiny vyrábním jich zbohatly. Mám proto za

to, že tak dležitý druh našeho zboží jest mezi ostatním

na svém míst; ostatns není výstava naše umlecká,

nejde nikterak o to. aby psobila pkný dojem, nýbrž aby

podala vrný, pehledný a úplný našeho prmyslu obraz."

Ostatní poadatelé k otci se pidali, komité nieho

nenamítalo, excellenci bylo s nepoízenou se vzdálit a

koraly zstaly na svém míst.

Avšak onm pánm pec se podailo obklopiti dvr.

když druhý na to den s císaským párem v ele k náv-
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štv se dostavil, a seaditi se tak, že by jej byli oni po

výstav provázeli a nikoli komité. Na poadatele nikdo

se neohlédl, stáli v malém hlouku u dveí, vykonali

svou úlohu, co chtli ješt jiného?

„Tohle trpti nelze," ozvalo se to po prvnim pe-

kvapení mezi nimi, ,,jde nejen o naši est, ale i o náš

pokrok. Kdo ví. co by tito pánové, kteí nemají ani

zdání ni o pomrech ni o potebách naší zem, císai

namluvili, jak by nám všem. nevdomostí .svou uškodili!

Když komité výstavní naši vc tak zbable opouští,

ustupujíc tm. kdož mají na kabát nco více kížkv
a hvzdiek, tož my se musíme hájit sami Vy umíte

s velkými pány jednat, jdte a zastupujte nás u dvora

zde s vaším pítelem,"' obrátili se k otci mému, ukazu-

jíce na mladého, velice vzdlaného koželuha, otcova

nejlepšího pítele.

Otec se nedal dlouho pobízet, byl se na ten den tak

velice tšil, doufal, že se jemu a jeho soudruhm mezi

výstavou podaí mocnáe na leccos upozorniti a o lec-

ems zpraviti, o emž zajisté vrné .se mu neposkytovaly

zprávy, jinak by leckteré zloády zajisté dávno odstra-

nny bývaly, a te mly všecky ty nadje a tužby uskoky

nkolika jednotlivcíi zpupných zmaeny býti; snad

znajíce je práv, o to usilovali je zmaiti, by zstalo vše

dle nanejvýš oblíbené tehdáž zásady hezky pi starém.

Opustiv svj u dveí koutek, protlail se otec bez

velkých ohled s pítelem davem dvoenín za císaský

pár. —

•

,
.Odpuste, excellence," pravil zcela hlasit, avšak

co nejzdvoileji k svému odprci, jenž práv se chystal,

maje bílý císaovnin šál na ramen, za ní nésti po sálech

sedadlo aby se všude obmeškati mohla. , .odpuste, že

vás žádám, abyste svj estný úad pro dnes odstoupil

jednomu z nás, neb^dnes jest náš^den, den to lidí malých,

pilných, kteí se již tak drahný na to as tšili jejich
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velienstva s úspchem svých snah a své innosti obe-

známiti. Zajisté nebudeme s prosbou svou u našeho

mocnáe ni u milostivé choti jeho odstreni."'

S tmi slovy vzal zaražené excellenci šál s ramena

a sedadlo z ruky, pokloniv se ped císaovnou, kteráž,

a pívtiv na smlce se pousmála, pec tázav na chot
pohlédla, kterak se zachovati má.

Císa jí pokynul, aby služby otcovy pijala.

,,Zajisté je dnes den pán vystavovatelv," pi-

svdil otci drazn,
,
.nechápu, kterak se mohlo na to

zapomenout."

Na tuto dtku hbit každý ustoupil, kdož ke komi-

tétu nepatil, a kdo skuten o výstavu ml zásluhu,

vítzn se piblížil. Pítel koželuh, vida otcovy úspchy,

vzal jistému šlechtickému komorníkovi taktéž sedadle

z ruky, aby je nesl zas za císaem, otec sledoval císaovnu

a prvod se ubíral ku pedu.

O císaovn Karolín, tvrté to manželce Františka,

povídalo se po mst, že sedává vedle chot svého v pra-

covn jeho, pletouc mezitím, co on supliky k nmu
zadané prohlíží, punošky pro svoje vnouata, což jí

naklonilo mnohé srdce mateské a otcovské, císa sám

prý pravíval o svých chotích, že v první ml císaovnu,

v druhé svtici, v tetí matku (ona jediná mu darovala

rodinu), ale ve tvrté že poznal teprve ženu, kterýžto

výrok otce mého pro rodinné cnosti tak velice blouzní-

cího nad míru pro ni zaujímal. Provázeje císaovnu

více než ti hodiny po výstav, byl ve své úct k ní vše-

možn potvrzen. Vyptávala se ho na vše do podrobná

a slyšíc od nho/)o prvé o smutném losu Krajkáek rudo-

horských, ihned všecky krajky vystavené kázala zakou-

piti, totéž uinila pi zboží tkalcovském Na šperky

mnoho se nedívala, ale tím více ji zajímaly pkné vy-

ezávané hraky z Krkonošská, mezi nimiž vynikala

jakási honba, kdež byla veškerá lesní zv znamenit
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pkn a vrn zhotovena. —• ,,Tu poznamenejte pro mne
a to také, a to také," žádala otce, který znenáhla vše,

co bylo v pokoji, pro ni si zaznamenal, .,a pošlete mi to

do Vídn pod mou adresou. Podlím tím svoje vnouata.

Psobí císai a mn mnoho radosti, obzvlášt nejstarší,

jenž se uí také esky."

Mluvila o nynjším mocnái a jeho bratrech. Dobrý

otec vidl znova budoucnost naší vlasti v nejrumnjším
svtle na vždy pojištnou.

U zboží skelného, jehožto krásou byl celý dvr na-

dšen, císa s císaovnou se setkali, vybírajíce pro pí-

buzné své dary drahocenné. Najednou císa se rozhlížel,

jako by nco hledal, a jeho pohled utkvl na výši estrády.

Ukázav na koraly pousmál se: ,,Hle, pánové," pravil

k okolostojícím, mezi nimiž stála práv náhodou ona

jistá excellence, ,,zde máte ped sebou ty pravé vydo-

byvatele Ameriky. Již jsem se domníval, že jste na n
nevdn zapomnli."

Bylt to den plný nevinných pro otce triumf, na

který až do své smrti rád si vzpomínal.

O nco pozdji byla jsem s ním jednou v nedli od-

puldne sama ve Stromovce. Sestra moje stonala, matka
zstala u ní. asto sestra za mládí svého stonávala, zá-

pasíc neustále s chorobnou jakousi slabostí, pro kterou

nkdy celé msíce školu navštvovat nemohla. Pe-
mohla onen trapný stav teprve co dívka dosplá pilným,

vytrvalým v každém poasí plováním.

Bylt den podzimní zvláštního tenkráte pvabu.
Na sivém nebi lesklo se slunce stíbené przranými,
z luk vystupujícími výpary, zahalené jako zrcadlo víly

parku toho, oplývané vzdušnými záclonami. Listí pro-

žloutlé a zarudlé, mlhou zvlhlé, voln padalo se stromv
a ke k erné zemi, pestré houfy ptactva u nás zimu-

jícího pibližujíce se již více a více k píbytkm lid-

ským s hluným poletovaly šveholem mezi starými ped
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hostincem kaštany, na jejichžto kostrbatých vtvích

pukaly v sluníku ježaté bambule, pouštjíce z vazby

ovoce své hndolesklé, které pro sestru do košíku jsem

sbírala, vdouc, že ji darem tím nad míru potším. Ale

jak bych ji byla teprve potšila pinášejíc jí v košíku

z výletu svého nkterého takového zelenavého neb

žlutavého ptáka s kropenatými kidélky neb hrdélkem

erveným.

Jakým ale zpsobem jej do košíka dostat? Jakmile

za nkterým z nich jsem se rozbhla, již byl v povtí,

vysmívaje se mn štbetav s vrcholku stromu.

Utekla jsem se k otci o radu.

,,Musíš mu nasypat na kidélka soli," pravil mi otec

zcela vážn, podávaje mi se stolu, kdež jsme byli práv
chleba s máslem svaili, slánku.

Pustila jsem se, sl v štipci, plna radostné áky
znova za ptáky, v písku pede mnou vyzývav hopku-

jícími, ale jakmile jsem se k nkterému co nejopatrnji

piblížila a naklonila, pesvdena jsouc, tenkráte že

se mi podait musí jej posypati a lapnouti, tu práv
nejšumnji rozpjal peruti svoje ohrožené a pry byl mži-

kem mi s oí.

Byla jsem marným svým usilováním již všecka

uhátá a unavena, když náhle jsem si povšimla, že stojí

nedaleko mne njaký pán pozoruje moje za ptáky se

honní s úsmvem. Snad pi tom si myslil: ,, Kolikrát,

dít ty nebohé, se ti pihodí, zdrávo-li vyrosteš, takto

se honiti v život svém za radostí a štstím, kolikrát

pi tom unaveno asi sklesneš s hrstí prázdnou a se srdcem

ješt prázdnjším!"

Podivn dojata záivým pohledem neznámého pána.

jsem se utekla plaše k otci, jenž se ohlédl, ped kým to

prchám a se skrývám. Avšak sotva onoho pána zahlédl,

kvapn vstal, co nejuctivji ped ním smekaje a díve
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hlavu si nepokrývaje, dokud onen vlídn pozdrav jeho

optuje nás neminul.

,,Kdo je to?'" zašeptala jsem, všecka zaražena

otcovým pohnutím, sledujíc každé hnutí vzdalujícího

se neznámého. Neml pranic nápadného i zvláštního

do sebe a na sob. Bylt až po krk zapjat do kaputu barvy

skoicové, stáím i chorobou ku pedu nahnuté postavy,

bledé tváe, z níž planuly však oi plné mladosti a zdra-

voty duševní, hoel v nich jako patlesk nesmrtelnosti

samé. Jen ješt jednou spoíval takový v život mém
na mn pohled, zasáhl mne z oka muže záhadného, jehož

duši a její boje v ,.Nemodlenci" pochopiti jsem se snažila.

,,To je Bolzano," otec slavn mi oznamoval, ,víš-li

pak ale, co to je za muže?"

Kývala jsem hlavou. Nesíslnkrát slyšela jsem

jméno to opakovat a o nm hovoit.

,,To je ten pán, který ví. jak vypadá Bh " otci

rychle jsem odpovídala.

Pohnut otec hlavu mou k sob pitisknul.

,,Dobe máš, dít"' t^isvdil mn. ..vidla jsi sku-

ten ted muže toho. který lépe než kdokoli mezi námi

ví, kte''ak vypadá Bh on jediný mu patil tváí v tvá."

Jaký vliv ml Bolzano napolo námi zapomenutý,

nikdy a nikde ješt u nás dle dosahu a zásluhy své ne-

ocenný, na mysli svých souasník, tžko vypsati.

Kostel u svatého Salvátora, kdež v ned'i kázával, nikdy

posluchastvu nestail, a pec byli všichni, kdož o muže

toho znamenitého tehdáž se zajímali, poznamenáni a

udáváni, což tehdáž zcela ješt jiného mívalo významu

než ted, obecenstvo ped jistými autoritami v pravém

smyslu slova tak se chvlo, jako dti ped metlou. A na-

vzdor tomu, že se vdlo s mathematickou jistotou,

že onm duchm výstedním, troufajícím si ctíti osobnost

tak neoblíbenou, pi nejprvnjší vhodné píležitosti se
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dostane tím neb oním zpsobem ..pamtného", pes to

prese všecko poslucha stále pibývalo.

Otce mého zavedl do exhort Bolzanových dobro-

ditel jeho neocenitelný, pan Josef, a slunce lásky a lid-

skooti ze srdce onoho vznešeného muže sálající pro-

hálo nejen skrz na skn celý život srdce jeho, i já pitu-

lena k srdci tomu v teple jeho ješt jsem se slonila.

Tolik prostedních hlav, slabých talent nepatrných

spisovatel nalezlo u nás panegyriky ochotné, možná
dost, že práv jen proto, ani byli prostedními, nepa-

trnými bezvýznamnými, nesnižujíce nikoho velikostí

svou, neurážejíce nikoho vzletem a snahou svou! A tento

první zas s oteveným hledím bojovník pro novou svo-

boÍP naši. nejrozhodnjší, nejšlechetnjší z nich v dob
své, jenž nauil tolik eských srdcí znovu po ní toužiti

a vzdlal našemu národu tolik výtených uitel, kteí

všude, kdež psobili, po sob zstavili stopy kvetoucí

a pokraujíce jeho ideálním smrem, u nás rok 1848

možným uinili a pod jménem Bolzanistv navždy si

získali nároky na vdnost národa našeho —• o muži

takového významu, takové ceny, nemáme jiného než

tu a tam nkterou zbžnou, neúplnou zprávu, a nikdo

se necítil dosud puzen a povinen zachovati potomkm
dstojnou o nm památku. *)

*) Uinila tak zvnlá pi. Marie ervinková-Riegrová

v brožue: ,, Bernard Bolzano".
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Nemly dlouhého trvání ni zdraví, ni jasná mysl,

pro které jsem 6Í vlastn byla do hor zajela po smrti

jediné své dcerušky, jejížto ztráta koen mého zdraví

tak hluboce podkopala, že dlouho po smutné oné udá-

losti o uzdravení mém pochybováno. Horský vzduch,

osvžující pobyt mezi jadrnými, ryzími povahami

tamjšího lidu, arovné obrazy pírodní, nikdy díve

nespatené, jen na málo nedl m posilnily. Znovu jsem

ochuravla a to tenkráte hrozným zpsobem. Vidla

a cítila jsem se stále ve dvou osobách, což se mi bylo

nkdy již za dtství však vždy jen na nkolik minut

pihodilo, když za neobyejn parného dne po sedmi-

hodinném ve škole pletení a hákování, perušeném

jen na plhodinku cviením se v nmeckém i francouz-

ském tení 3 psaní, tlesn umoená, duševn vyhlado-

vlá, ze školy jsem se vracívala.

Nebudu se rozepisovat o zoufalém svém stavu du-

ševním, když v zápase se svou píšernou vidinou stále

jsem musila rozebírati s horenatou intensivností pojem,

skrývající se v slovíku ,,já". Obzvlášt chtla-li jsem

cosi rychle a dtkliv povdti, pelud ten s neodbytnou

uritostí pede mnou se vztyoval. Zahalil pak rudý

mrak vše kolem mne, a já ztratila nejen nit svého vy-

pravování, ale nemohla jsem pak dlouho ni na nejvše-

dnjší slovíko, ni na nejobyejnjší obrat v ei vzpo-

menout, asto k velikému ustrnutí osob se mnou roz-

mlouvajících, které nevdly, co o mn si pomysliti.

17*
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Jen kdo nco stejného vytrpl, jest s to, aby zmil
a posoudil tehdejší muka moje a pochopil, jaké m to

stálo pemáhání, aby nikdy na moje rty nevstoupilo,

co ve mn se dje. Pedn jsem poznávala znané
stavu svého zhoršení, jakmile jsem se chtla o nm
zmiovati, a za druhé jsem se obávala, že bych rodinu

svou zarmoutila pímým se piznáním, jakým jest mi

život bemenem. Omlouvala jsem zádumivou zamlklost

svou vždy jen bolením hlavy, jímž tém napoád
trýznna jsem bývala. Lékai za tou píinou písn
tení mi zapovídali, a sestra moje plna laskavé obta-

vosti vzala na sebe obeznamovati mne na dlouhých

procházkách, kteréž mi byly ze zdravotních ohled
naízeny, se vším. co v literatue nového se vyskytovalo.

Trávila jsem svj as, zhotovujíc v temném, za-

rytém jakémsi poblouznní drobné dtské prádlo všeho

druhu, pi emž se mi nkdy podailo samu sebe pemlu-
viti, že pracuji pro své dít, které (nevdla jsem ovšem

jakým to zázrakem) neopomine z hlubin vnosti znovu

ke mn se vrátiti. Když jsem s tmi vcmi již nevdla
kudy kam, pak teprve mezi píbuzné v horách, hojn
dtmi požehnané, jsem je rozdala.

tymi nekonen dlouhými roky takto jsem se pro-

trápila, když poal, ucházeje se o sestru mou, otcovský

dm navštvovati doktor Podlipský. Slyše o neústupném

mém bolení hlavy, jal se mne na podrobnjší symptomy
vyptávati a vyptával se tak dlouho a dtkliv, až jsem

mu vyjevila vše. Pozoroval mne nkolik nedl, naež
mi pravil:

,,Odstonáváte silnými návaly krve k mozku nepi-

rozené ženské vychování svoje, to každodenní mnoho-
hodinné sedni se schýlenou hlavou nad jakousi drobnou,

oi namáhající prací; jiného neduhu u vás neshledávám.

Duševn churava nejste, ale nechcete-li takto ochura-
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jinak nestojím za nic."

Plna nevýslovného úžasu na nho jsem pohlížela.

Schvaloval mi, co jiní pro mne za jed považovali; ale

pi tom jsem poala tušiti, že pišel asi na pravou pí-

inu choroby mé.

, Ráda provedu vaši radu." odvtila jsem napolo

nadjn, na pólo nedviv. .,eknete-li mi, kterak se

mám pi svém povolání domácím duševn zamstná-

vati ?"

Podlipský chvíli pemítal.

,,Má-li vám býti moje rada cosi platná, musíte míti

na zeteli uritý cíl, k nmuž by myšlenky vaše tíhly.

Mám za to, že by bylo nejlépe, douiti se nkterému

jazyku tak. abyste se mohla podrobiti zkoušce z nho '"

Slíbila jsem, že se o to pokusím, ale pochybovala

jsem velice, zdali tato zkouška, jíž jsem se podrobiti

mla, bez jiného úkolu než z ohled zdravotních bude

s to, aby upoutala myšlenky moje tou mrou, jak si

toho rádce mj pál.

Ješt tentýž veer vyhledala jsem si z knihovny

svého manžela, jenž byl francouzskému jazyku velmi

mnoho píle vnoval, nkolik mluvnic. Probírala jsem se

v nich hledajíc, co by k pekladu se mi hodilo. Mezi

hledáním klesl mj pohled náhodou na rejstík spisova-

tel svtských a duchovních, pidaný k jedné z onch

knih. Utkvl na jmén pátera Lamenaisa. Pipomnla
jsem si, co mi byla sestra ped málo dny vypravovala,

touc kdesi jeho životopis.

Proslulý tento pítel George Sandové, jemuž se

Heine tak rád posmíval, že s ní hledá Boha, jehožto

rozmluvami v ní vznikla myšlenka k ..Spiridionu", ro-

mánu to bez hrdinky a bez ženské lásky, náležejícímu

k nejvýznamnjším jejím dílm, zahoel prý ve své

mladosti k nevst jednoho ze svých chovanc blouz-
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nivou láskou a poznávaje, že cit tento jest s týmž zá-

palem optován, stal se knzem, vztyuje tím mezi-

sebou a dívkou milovanou i milující hráz nepekroitelnou.

Jala jsem se o tom pemýšleti, jaká byla asi dívka

ta, kteráž muže tak vážného, písného a hloubavého

tou mrou uchvátila, že pocítil nutnost postaviti mezi

ni a sebe církev se všemi neodvolatelnými, posvátnými

>

jejími právy, aby z kouzla toho se vymanil.

Tém mimovoln mezi tím péra jsem se uchopila

a poala jsem na papír k pekladu urený sama sob
kresliti povahu dívky té. Nechala jsem ji psáti dopis

její starší vdané, od ní vzdálené seste, dopis ovšem

francouzský, nastínný pouze v úmyslu, abych dle

úmluvy s doktorem se cviila v jazyku tom. na zkoušku

z nho takto se pipravujíc.

Ale píští veer již mluvnic jsem neshledávala a

taktéž jsem se nepídila po vhodných pro peklad fran-

couzský láncích. Jako by se to samo sebou rozumlo,

znovu jocm poala, pisedajíc ke své lamp, psáti dopis,

jenž k prvnímu se družil, in jakýsi malý denník dívky,

jejíž srdce za studium jsem si obrala.

Pokraovala jsem tímto smrem každodenn a to

s chutí stále rostoucí. Nkdy m prochvl cit tak pí-

jemný a nadjný, vzpomnla-li jsem si na svj veerní

úkol, jako druhdy, když jsem.se doma chystávala uklouz-

nouti do šerého zadního pokojíku, za šatnu nám slouží-

cího, kdež mezi dlouhými adami erstv žehleného,,

k prosušení tam rozvšeného prádla, na starém prá-

delníku jsem psávala svoje ,,Lauten-Klánge".

Moje vidina mne sice mezi psaním neopouštla,

mla svoje hrozné oi stále na mne upeny, ale já se jejího

pohledu již tak nedsila. Nezaujímala jako jindy každé

mé myšlenky, nepanovala vnitnímu mému svtu tak

neobmezen jako ješt ped krátkým asem: spanilá



díví postava do nho se byla vloudila a poala s ní zne

náhU sice a voln, avšak rázn a neústupn závoditi.

Byla to poesie sama, kteráž pod rouškou Lamen-
naisovy lásky s líbeznou potmšilostí do duše se mi

vkradla. aby se stala spasitelkou a vykupitelkou její.

Vyerpala jsem román oné lásky až na dno vším

možným zpsobem a smrem k veliké radosti Pod-

lipského, jenž si jej dával pi návštvách svých s pí-

kladnou trplivostí pedítati^ aby stopoval, je-li chod

mých myšlenek uritý a dsledný, nejeví-li se v nm
žádná povážlivá roztržitost nebo výstednost.

Pozoroval sice zkumným okem znatele zkušeného

díve než já, že asi k umluvené zkoušce nedojde, avšak

byl s nepedvídaným obratem vci taktéž spokojen,

doufaje, že moje rozechvná a laná obraznost, tímto

zpsobem dostaten zamstnaná, konen pece se

vymaní z pout všech strašidel ji znepokojujících.

Sestra etla román ten s touž radostnou vytrvalostí

jako jeho pvodce, jenž se byl mezi tím asem stal snou-

bencem jejím.

Bylo to v prvních dnech bezna r. 1858. když sestra

nemohouc se mé každodenní u rodi návštvy dokati,

pišla mi na schody vstíc, zavádjícm kvapn do svého

pokojíka.

,,Práv tu byl Hálek," oznamovala mi horliv.

„Pišel mi sdlit, že se naši mladí spisovatelé rozhodli

vydati almanah na poest Máchova ,Máje' s podo-

biznou pvce jeho pod názvem ,Máj'. Barák bude re-

daktorem. Vzpomnl si Hálek, že nkdy se pokouším

o báse neb novelku, a pišel požádat mne o nkterý

takový pokus, aby v almanahu tom byU vedle Nm-
cové i mladší síla ženská. Nemám práv nic vhodného,

a pustiti se ted ped svatbou do práce, zdálo se mi ne-

šetrností k ženichovi mému. Chci, aby si byl toho vdom,
že veškeré zájmy a myšlenky moje v této dob jen v jeho

I
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osob se soustedují. Avšak když Hálek neustal na mne
doléhati, vyzradila jsem mu tém mimodk, že ty máš

cosi pod pérem, co by snad do ,,Máje' se hodilo. I žádá

tebe Hálek, abys práci svou peložila, zkrátila a tak

upravila, aby se vešla asi na dvacetpt stránek zmín-
ného almanahu."

Všecka omámena žádostí, již sestra ke mn vzná-

šela, nedvujíc si, že jsem její slova dobe slyšela, jasn

pochopila, dlouho jsem nebyla s to, abych urit od-

povdla. Konen jsem svoje pekvapení pece tak

dalece pemohla, že jsem ji poala ubezpeovati, že mi

naprosto nemožno provésti, co navrhuje, a to z tisíce

dvod rovnž podstatných, jak nezvratných.

,,Vše to si povz Hálkovi," s úsmvem m odbývala;

..zítra t za tou píinou navštíví."

Hálek skuten druhý den hned asn z rána u mne
se objevil a opakoval mi, co vera svil seste. I žádal

si zcela urit pro almanah, jenž vydati se ml práce,

o níž byl od sestry slyšel, ovšem provedu-li nutné v ní

promny.

Na veškeré moje námitky, že jsem naprosto ne-

schopna podati jakýkoli píspvek literární do rodícího

se ,.Máje", že se mi nedostává všeho, eho spisovateli

nutno, pedevším vdní a vzdlání pro umlecký výtvor

nevyhnutelného, mel jen jediné odpcvdi:

„Nejedná se nám pi ..Máji' o žádnou umleckou neb

literární manifestaci, chceme pouze eskému obecenstvu

dokáitati, že a jakým smrem hodláme pra-

covat i."

A s toho výroku také se nehnul, snaže se po celé

dv hodiny m pemluviti, že nejsvtjší mou povinností

vstoupiti do ady tch, kteí chtjí národ svj o tom

pesvditi, že má ješt pracovníky dobré vle a poctivé

snahy.
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Jeho výmluvné "vytrvalosti konen se podailo do-

býti na mn slibu, že uiním po jeho žádosti a že mu

zašlu v nejkratší dob práci, na niž nebude ni on, ni jeho

soudruzi, almanah poádající, initi nárok umleckých

a literárních, pi níž dostaí dobrá moje snaha a vle

povdti cosi pravdivého, poctivého, skuten pro-

myšleného.

,,Však uvidíte, že i ,Máj' i já budeme míti z od-

vážného toho pokusu jen hanbu," znova pi louení jsem

zahoekovala

,, ,Má)' si svj podíl už odnese," tšil m Hálek.

„Jest ostatn na vše pipraven; ví, že se na chystají

se všech stran celá hejna hanc a tupitel, kteí jej od-

suzují, než ješt jediným se vytasil kvtem; ale když

jste tak jista, že udláte fiasko, tož vystupte pod pj-

eným jakýmsi jménem."

Rada ta se mi líbila.

Za nkolik dní ml Hálek mj román peložený,

zlokalisovaný, zkrácený v rukou. Zaslala jsem mu jej

skuten pod jménem cizím, vypjivši si Svtlou od

rodišt svého manžela a nazvavši se Karolina podle ne-

tee, již velice jsem milovala za píinou, že byla s mou

dceruškou v jednom msíci narozena. Byla bych se

ráda po této poktila, ale jmenovala se Božena jako Nm-

cová a já se obávala, aby ze stejnosti kestních jmen

obou pispvatelek nepovstal v tisku jakýsi zmatek.

Ale názvu pro svj pokus nikterakž najíti jsem nemohla,

a Hálek po petení jej poktil „Dvojí probuzení."
^^

Nelze mi vypsati, jaký povyk zpsobil ,.Máj" pi

svém se objevení v kruzích „vlasteneckých". Ml vy-

jíti 1 kvtna, ale pro opoždní se nkterých rukopis

vyšel teprve na den sv. Jana. Jaká to radost, že se opo-

žoval' Nevycházel prý; nemoha sehnati prací nemoha

splniti, ^co sliboval. Mnozí tvrdili, že nevyjde dokonce,

a že se ukáže, jaký se to tropil humbug. když se rozhla-
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šovalo, že mezi mladším pokolením se jeví tolik básni-

ckých individualit, že by ukázky jejich talent staily

na vyplnní celého almanahu.

Kdykoli si vzpomenu na rozruch ten, jenž se rovnal

dojmu zpsobenému almanahem ,,Lada Niola", taktéž

nkolika nadanými spisovateli asi o ti léta díve poá-
daným, v jichž ele stál J. V. Fric, vždy se mi zdá býti

ouverturou k onm neblahým sporm v národ našem,

jimiž v poslední dob jsme se pipravili zpsobem tak

povážlivým o velikou ást úcty a sympatie vzdlaného

svta. Ozývaly se v nm, aspo dle mého citu, již veš-

keré ony kiklavé zlozvuky, smšné schválnosti, bez-

duchá hesla a nejapné pedsudky, jimiž se stala svrchu

eená doba tak smutn povstnou, že si jí nepestanou

potomci pipomínati jinak než s hlubokým úžasem,

plamennou nevolí a truchlivým soucitem.

Jak mnohý z nich asi zvolá s bolestnou rozhorle-

ností, pebíraje se v denních listech tehdáž vycházejících

a neshledávaje v nich po celou adu let tém jiného než

planou hádku, osobní útok neústupnou záš, nezkroti-

telnou nenávist:

,,Jak se mohli mužové eští v míe takové pozapo-

mínati nad svým národem, že za nejmalichernjších

píin trhal druh druhovi v zaslepené prchlivosti bez

ostychu a milosrdenství est cár za cárem s tla! Kde
byly ženy eské, kteréž tak rády nazývati se dávají

andly strážci rodin svých, že slovem mírným, rozum-

ným a laskavým se nesnažily zažehnávati a rozptylovati

zkázonosnou onu boui zuící v myslích manžel, bratr,

syn? A jaký to ideál planul tehdáž ped zrakem naší

mládeže, že pustá vava ta jí nedojala až do hlubin duše,

že nevolala v hnvu spravedlivém s rozhodností ušlech-

tilou na ty, již jí mli býti vzorem a píkladem: Ustate
konen vyvšovati na praný veejného posmchu po-

ctivé jméno eské a zlehovati je všem nepátelm jeho
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k radosti, jinak od vás se odvrátíme, pestávajíce ve vás

uznávati a ctíti uitele a vdce své.' Kam se z ní vytratil

onen samostatný, uvdomlý duch. jímž eské student-

stvo s takovým úspchem ídilo roku 1848 veejné mí-

nní ?'

Ba, znamení to Kainovo, kteréž vtisklo nesmaza-

telným zpsobem svou kletbou, vražednou pee oné

trudné dob jako odznak, poalo již tenkrát na obzoru

našem vycházeti, podobajíc se v úincích sžíravých svých

pablesk onm hvzdám apokalyptickým, které jednou

prý budou promovati krvavou záí svou v jed veškeré

vodstvo pozemské. Probudilo nešvár a žárlivost tam,

kdež panovaly dosud shovívavost srdená pesvdení
posvátné, zásady vznešené, kde se nebylo od vzkíšení

se národa jiné pání ozývalo, než aby národ ten se stal

opt velikým, opt šastným usilovnou, nadšenou, osví-

cenou souinností všech dtí svých.

Nejsou rekriminace úkolem tchto ádk, proež

nebudu nikoho jmenovati a povím jen povšechn, že n-
které neuznané veliiny, dekretujíce, že není žádný as
vhodný k literární produkci, ana vyžaduje dstojnost

národa, aby vzhledem k situaci se halil v hrdé mlení,

spatovali v ,.Máji" ne-Ii osobní urážku, tož aspo de-

monstraci velmi smlou proti náhledm jimi proneseným
—

• Naivnjší duchové považovali zas nebohý .,Máj" za

útok velmi drzý na starších spisovatel práva a privileje.

kteréž mli za tak nedotknutelné jako výsady koruno-

vaných panovník. —• Spisovatele, pohodln odpoíva-

jící na svých vavínech a omlouvající pohodlnost tu

onmi nepíznivými asovými pomry, ,,Máj'" ovšem

nanejvýš popudil, neb dokázal jim, že ony pomry pece

nejsou tak zoufalé, jak tomu chtjí.— A zase jiní, pilnjší

onch, jsouce však dosud zvyklí pracovati dle šablony a

sklízeti za to plné uznání svého obecenstva, píliš ne-

tení rozšíiti obor svého vzdlání, rovnž tak málo dbalí



2(>n

pokroku obecného jako svého vlastního, se ?alekli ne-
nadále té innosti a potmšile se rozkikli, že ,,Máj" sle-

duje nové záhubné smry, jimiž neopomine svésti národ
dosud tak holubicí a panenský na nejstrašlivjší scestí
nevyhnutelné záhub jeho vstíc.— Osoby bez nadání, jež
za tou píinou i každému jinému nadání upíraly, žárliv
se vrhly na nový almanah, aby jej strhaly, ponižujíce
každou v nm práci i od autor dávno již uznaných,
jejichžto píspvky do podniku toho málem za svato-
zrádu považovaly. Jak se mohli opovážiti jíti ruku
v ruce s onmi literárními

, .proletái" beze jména, bez
minulosti a budoucnosti! — Ješt jiní, tonouce v zakletí
vzdlání jen školního, obmezeného a obmezujícího, Ip-
jíce na pouhých formách, zhrozili se, že jeví ,,.Máj"'chu
tak rozhodnou získati v literatue eské konen myš-
lence jejího svatého práva a prohlásiti ji za jádro každého
umleckého díla, formu jen za její roucho, jazyk za její

nástroj, za služebníka jejího, jemuž jesti se podrobiti všem
promnám, které ona za vhodné uzná, a nikoli jí, z níž
se zrodil a na níž závisí, aby snášela jeho pouta, brání-li
a tíží-li ji v jejím vzletu.

,.
^.^ *? uvítalo širší obecenstvo ,,Máj" jako skutený

máj, jenž puky a poupaty svými slibuje národu nový
kvetoucí život, bohatou, utšenou, krásnou sklize,
z níž vzejde nová úroda, stále jen úroda poád hojnjší,'
požehnanjší.

Šel almanah z ruky do ruky, a každý nepedpojatý
srdený národovec snažil se v nm nalézti, co by jej

tšilo, bavilo, uspokojovalo.

,,Ted to pjde s námi konen zase ku pedu," ra-
dostn tvrdili vlastenci upímní. ..Jak by to také
nešlo valem ku pedu, když mezi námi tolik nové síly,
poctivé vle, bujaré snahy! Nezakrníme, nezahyneme'
,.Máj" toho nám zárukou! Mladíci, kteí jsou v nm
pracemi zastoupeni, nedají se nikým pemudrovati.
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žádným mamidlem se své cesty svésti, to jest z každého

jich ádku patrno."

ií"^ Mnoho klamu do té doby doznala vrná srdce eská,

mnohá hvzda tpytící se na obloze vlasti naší. k níž

bylo dvrn pohlíženo jako k zvstovatelce nové bla-

ženjší doby. jako k spasitelce z pomr tžkých, vývoj

ducha národního ohromujících, ukázala se pouhou jen

bludikou, le „Máj" nadje v nj kladené nesklamal.

Nedali si, ovšem jen ti, kdož s hrdou zálibou stou-

penci „Máje" se nazývali, spražiti zlatá kídla nadšení

mrazem vanoucím dechem ledovým z tolikerého ne-

zdaru tužeb národních. Nikdy nezahodili omrzele zbraní,

pozorujíce, že nekyne jejich pracím hmotný výsledek;

zstala ruka jejich povždy spoívati na epeli mee ten-

kráte vytaseného, aby uvolnn byl duch eský a konen

všemi smry piveden k platnosti.

A snhový ten kvt májový, jenž se skvl jako od-

znak výmluvný na praporu jimi vztyeném, nebyl nikdy

ohlodán ervem zrady a lži.

.Nejde nám prozatím o nic jiného, než abychom

národu dokázali, že a jak chceme pracovati." tak znl

program tehdejší omladiny, jak mi byl svil Halek,

v nmž jsem vždy vídala jejího praporemka. Ba, ist-

ším statenjším rukám nebyla by mohla praporu svého

sviti V jinošském zápalu pro vc, jíž byl život svj

zasvtil, kterouž vidl v „Máji" se probouzeti a do vyse

spti zajisté by byl pravý tento básník, jenž nevelebil

krásu jen slovy, nýbrž také skutky svými, šlechetnou

svou krev do poslední kapky vycedil.

Doufám, že budoucí vypravovatelé našich literárních

djin nepodcení onoho hesla zdánliv tak skromného a

pec do takových mravních hlubin zasahujícího neb

díve než cosi jiného chtli tehdejší pvci osvditi —
svou povahu.

I
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Jesti to moment vysoce zajímavý a dležitý, že ne-

holdovali onomu planému, tehdáž v Nmecku strašícímu

peludu, že umní samo sob úkolem dostateným, nýbrž

samostatn se brali drahami jinými, plodnjšími. Ne-

jevilo se mezi nimi ani stopy oné domýšlivosti, jíž druhdy

,,DasjungeDeutschland" nkterými pívrženci se prosla-

vilo tvrdíc, že básník nepodléhá žádnému ethickému

zákonu, že mu volno zpracovati látku jakoukoli, jakým-

koli zpsobem, a dbá-li pravidel metrických, že obecen-

stvo povinno pijati jeho práci s uznáním a vdností,

by to byla jen lichá híka fantasie a teba i kvt jed

vydechující. Byli naši eští poetové proniknuti vdomím,
že básník povolán za strážce srdce národa, básníkovi že pi-

padá povinnost srdce to tšiti, tíbiti, povznášeti, býti mu
rádcem, vdcem, pítelem. Nespouštli tedy celé pršky

skvoucích se obraz na svého tenáe jen v úmyslu, aby

oslnili jeho zrak, nesáhali schváln vždy jen k barvám

nejžhavj.ším, výjevm nejvášnivjším pouze proto,

aby rozplamenili jeho obraznost, nerozprášili ped ním

celou duhu pestrých frásí, aby, opojujíce jej vzbudili

jeho obdiv. Žádný z nich se neponížil k onomu charlata-

nismu umleckému, jenž tehdáž zejména ve Francii

bujel, a jemuž, jak nejeden literární historik s politováním

doznati musil, tam i nejvýtenjší spisovatelé zcela

ubrániti se nedovedli, podávajíce dosti asto jen barvu

místo myšlenky, jen paradoxon místo zásady, jen slovo

vypoítavé a líené místo výrazu poetického. Vyjímali

si naši pvci z duší, co nejtklivjšího nejspanilejšího

v nich se chvlo, aby duši národa svého tím ozdobili;

zahloubali se v tajnosti pírody, aby z labyrintu jejích

záhad nalezli východišt pro, kteréž by jej vedlo k po-

znání života, povinnosti jeho i jeho významu; nevolali

vzdorn: ,,Pry s ideálem, smšný se s ním provozuje

humbug: jen co lovk smysly užije, to mu náleží, po

tom a prahne," nýbrž dokazovali v tehdejších pokusech
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svých tenám svým, osví^dí-li se všecky ideály bubli-

nami: bratrství nikdy nepozbude svého lesku, bratrství

pravdy a vítziti nad nimi snahou mírniti utrpení jiných,

býti jim v neštstí oporou, žíti jejich blahu a prospchu.

Které sophisma je s to, aby vyvrátilo podstatnost

podobného života lidského úkolui^

Mnoho hvzd na obzoru národním ukázalo se býti

pouhými jen bludikami—- ,,Máj" do jich potu nenáležel.

II.

Hrd a šastn jako vítz po vyhrané bitv objevil

se u mne Hálek s exempláem práv vyšlého ,,Máje"

jako s trofejí v ruce, ale pece s jakýmsi pídechem zá-

dumivosti ve tvái.

Bylt, jak již praveno, uchystán na boje a ptky,
klevety a nepíjemnosti, úsmšné kritiky a tendenní

lži lidí bez povah a smýšlení, ale že se budou k mladému
onomu podniku osoby vlastenectvím a vzdláním sly-

noucí napiat chovati, nejsouce s to, aby udaly jediný

uritý dvod, pro tak iní, to jej velice dojímalo a bo-

lelo, toho poctivá mysl jeho pochopiti se zdráhala.

,,Pokud vím," žaloval, podávaje mi osudný almanah

na památku, ,,jen Erben a Wenzig sympaticky na po-

ínání naše pohlížejí. Odevšad jinud zavál k nám vítr

mrazivý, a na naše hlavy sypaly se ledové, hranaté

kroupy. Vynikající osobnost, jíž z piety nejmenuji, na-

zvala -náš kruh dokonce — falangou blbc. Ale umínili

jsme si, že se nedáme odstrašiti ni chladnými tváemi,

ni ostrými slovy, ni urážlivými poznámkami. Tak, jak

to dosud u nás šlo, dále to jíti nesmí a nemže. Národ

náš z nedostatku náležité potravy vihied zakruje

a hyne. Není ni vlastenectví, ni literární innost výsadou

tch kterých jednotlivc, obzvlášt ne takových, kteí
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již drahný as ani vlastenectví ani inností neosvdují.

Píštím rokem vyjde opt ..Máj'."

A Hálek si poal zcela doopravdy u mne zamlouvati

práci do druhého roníku ,,Máje".

„Prosím vás, ustate," skoila jsem mu rozilen

do ei, ,.a nevybízejte mne znovu k nemu, k emu mi

schází veškeré pedpravní vzdlání. Nebudu se s vámi

hádati, mám-li talent ili nic, nenechal byste mi v tomto

ohledu beztoho žádného záporného dvodu platiti, ale

to vám pece nelze mi upíti, že se mn nedostává nut-

ných filologických ku spisování vdomostí. Chtla-li

bych setrvati na dráze, k níž mi poukazujete, tož bych se

musila pedevším pustiti do vážného studia eské
mluvnice

"

Hálek tak prudce se sedadla vyskoil, jako bych ho

byla slovy svými bodla.

,,To byste tomu dala," dodal rozhorlen. ,,Ze všech

našich mluvnic dohromady nenauíte se za rok tolik,

co vyzískáte za jediný msíc, budete-li pozorn a s uv-
domním naslouchati, kterak ve vašem Ještde mluví

lid, což, doufám, beztoho již iníte. Není-li vám na tom
dosti, tož ítejte tedy denn hodinu bibli. Lepší zajisté

budete míti z toho prospch, než kdybyste se obírala

vrtochy našich puntiká. Což myslíte, že každý dobrý

grammatiká již je dobrým spisovatelem? Bohužel, jeví

se dosud pravý toho opak. Práv naši nejzarytjší slo-

víkái (a Hálek uvedl nkolik jmen) píší slohem nejroz

vlánjším, nejmén charakteristickým a tudíž nejmén
eským. Myšlenky jejich jsou bez pružnosti a vzletu,

provedení práce chabé, nezajímavé, bez fantasie a pe-

strosti, z ehož patrn vysvítá, že toto stálé formám se

klanní a na nich lpní podvazuje tvoivosti kídla. Snad
nenáležíte k tm, již se domnívají, že grammatikái
vytvoili jazyk, a že jim za tou píinou náleží první a

rozhodný hlas v písemnictví našem? Lid tvoí jazyk,
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básník jej brousí a ozdobuje a z dl básnických teprve

oni pánové si nasbírajísvoje pravidla a snášejí je do svých
mluvnic; avšak iní to zpsobem takovým, že si jsou

za píinou tou poád ve vlasech. Pál bych vám pí-
tomnu býti nkterým jejich hádkám, tu byste teprve

poznala, jak to s tou jejich vyhlášenou dkladností do-

padá; všude mezery, všude nejistota. Kéž by bylo u nás

ponkud mén starosti o istotu jazyka, ale za to více

snahy, aby myšlenky a zásady v jazyku tom vyslovené

byly vždy isté, jasné a urité. Ale nad tím nikdo hlavy

si neláme, a ješt nikomu nevstoupilo na mysl napsati

o tom jakési uené pojednání, jako na píklad o skloo-

vání toho kterého slova, o árkách, koncovkách, slovo-

sledu a tak dále."

Zajisté každý, kdož znal Hálka blíže, si pipomíná,

že slyšel z jeho úst podobné drastické horování, podobné

stesky, podobná pání. Hájil Hálek v ohledu tom rád

svobody spisovatelovy až do krajností, vlastn si pál,

aby byl básník samostatným, nezávislým ve všem.

Nejprostší samorostlost mu šla nad každé sebe virtuos-

njší umlkování, což mu bývalo velmi asto dosti trpce

vytýkáno od tch, kteí se piuili poesii z esthetik a

spis jinojazyných básník, neerpajíce jí jako on

z pírody, z lidu a z hloubi vlastního srdce.

Míval Hálek vbec o poslání básníkov svoje zvlášt-

ní vznešené mínní, dle nhož se také zachovával. Ctil

v pvci knze národa, jehož nejsvtjším a zárove

nejpednjším úkolem vždy a všude z každé vci její

jádro vyloupnouti a nikoli je sršícími frásemi dle záliby

a chuti zamalovati, což ovšem nemohlo býti lhostejno

tm, kteí se chápali per nikoli z vnitní jako on poteby,

nýbrž jen z choutek ctižádostivých a marnivých, necht-

jíce jiného dokázati, než aby se plody svými skvli, a

o nich pochvaln se mluvilo. Jakž by se nebyli posmívali

jeho pesvdení, že jen ten jest básníkem nejpvod

Kar. Svtlá, Výbor z povídek a vzpomínek. 18



260

njším a nejgeniálnjším, kdož nejjednodušším, nejprosto-

národnjším zpsobem vysloví nejvtší a nejhlubší

pravdy, jak on ve svých písních vždy uiniti sesnažil.

A jak se onehdy jeho výmluvnosti a horlivosti poda-
ilo pesvditi m, že povinností mou podati do .,Máje"
píspvek, abych tím dokázala, že i v mladším pokolení
ženském žije láska k literatue, tak se mu i tenkráte
podailo znovu m pesvditi, že povinností mou na
dráze píspvkem tím nastoupené vytrvati a povznésti
se nade všecky pochybnosti proti jeho dvodm ve mn
se vzmáhající, pedevším však nad vdomí své nedo-
statenosti a neschopnosti pro úlohu jím mn naznaenou.

Konen mi vyizoval, že se k nmu obrátily ,, Posel
z Prahy" a ,, Lumír", aby jim zamluvil u Karoliny Svtlé
práci. Nebylt totiž Hálek vyzradil, kdo za jménem tím
se skrývá. Mnozí prý tvrdili, že se za ním skrývá —
on sám.

Nejen že ,, Dvojí probuzení" nepropadlo, ale bylo
obecenstvem jako první pokus zaátenice nad každé za-

sloužení vlídn pijato; ba, nkteí známí moji je dosud
považují— za práci mou nejlepší. Nepestali mi vyítati,
že lyrickému proudu, jímž práce ta se nese, tak záhy jsem
se zpronevila, zabednuvši do onoho tak nepíjemného
a zejména tak neženského „rejpání", kteréž nazval
pozdji jeden z mých laskavých kritik zajisté píliš
shovívav polemisováním.

Když asem závoj mé anonymity nadobro se roz-

trhl, tož jsem ovšem slýchala na mnoze tytéž píjem.né
poznámky od starých „vlastenc" a

, .vlastenek" jako
moji páni kolegové.

„K emu píšete," praveno mi, ,,pro dláte Nm-
cové konkurenci? Vždy máme spisovatelek dost. Každý
smr je dstojn zastoupen. Není nám potebí nových.
Nmcová pstuje povídku, Ržiková a acká básnictví,

Zapová vychovatelství a Rettigová se postarala o prak-
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tickou života stránku. K emu ješt vy se namáháte?

Ten celý ,Máj' je vbec zbytený."

Kterémužto psychologovi se podaí objeviti nám,

odkud se u nás vzal první zárodek onoho nepochopitel-

ného bludu, jenž poal již tehdáž klíiti v mysli osob

k tomu nejmén oprávnných, že nám, národu se všech

stran ohroženému, cizími živly ven a ven prosáklému není

nikterakž potebí napnouti veškerých sil, abychom stejn

šastn s jinými národy pokraovali a pokrokem tím se

udržovali, nýbrž že si máme libovati v konservativní

zahálce? Aby pracovníku k inností se hlásícímu se ne-

poskytovalo nejen žádného povzbuzujícího uvítání,

nýbrž aby se mu projevovalo povržlivou chladností a

nevrlou antipatií, že o jeho snaživost nikdo nestojí?

Zdali pak znají badatelé v djinách jiných národ mo-

mentu podobného?!

Kdykoli jsem o tomto zvláštním úkazu v národním

život našem pemítala, vždy mimodk mi bylo jej pi-

rovnati k oné duševní nemoci, kdež pacient tvrdošíjn

se zdráhaje pijmouti potravy mu nutné uvdomle i ne-

uvdomle o zahynutí svoje usiluje. Propadávají náro-

dové týmž chorobám jako jednotlivci?

Nkteré osoby dobrosrdené, avšak naivní, teba

uznávaly, že se moje práce hodnotou svou pracím

Nmcové nevyrovnají a nikdy s to nebudou, aby lesk

vavín jejích zatemnily, pece se obávaly, že by, p-

sobíce pvabem, v každé novince spoívajícím, aspo

její hmotné zájmy poškoditi mohly, jsouce žádány do

asopis, kamž dosud jen ona psávala. I naizovaly mi

za píinou tou zcela kategoricky:

,,Víte-li co, Nmcová a píše pro lid; obor ten z-

staniž neporušen její, a když vy mermomocí psáti chcete,

pište pro salon. Tím by se zárove vyplnila dosti citelná

mezera u nás. Lekturou pimenou bychom si nejrychleji

a nejsnadnji získali vyšší kruhy spoleenstva našeho."
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To se rozumí, že jsem se ihned rozhodla vyhovti

pání tak urité vyslovenému a odvodnnému, živ si

pi tom pipomínajíc, na si byli stžovávali druhdy

Šumavský a Tomíek, vyuujíce eštin r. 48 nkteré

mladé dámy z rodin vznešených:

,.Vše by šlo dobe; naše žaky jsou pilné, chápavé

a vci národní dosti naklonné; naklonily by se jí docela,

kdybychom jim mohli podati pimeného tení. Musíme
se však piznati, že se obyejn zastydíme, pinášejíce

tmto slenám, kteréž tou skvlá díla svtových klas-

sik v pvodní ei, chudikého písemnictví domácího,

kteréž k onm jsouce pirovnány, podobají se kapkám
rosy vedle nádherných duh. Ovšem kapka rosy jest s to,

aby oživila vadnoucí kvtinu, a tyto rosné krpje oži-

vily celý národ, kdežto duhy sebe skvlejší bývají pouze

jen pastvou oím Kéž by se vyskytli u nás spisovatelé,

kteí by dovedli vytvoiti hrdinky, s nimiž by se mohly

naše žaky stotožovati. Pak by rády etly esky, ne-

pestávaly by esky ísti, ímž zárove by nepestávaly

o nás se zajímati. Ale jak vci nyní se mají, není velké

áky, že zótanou našimi. Škoda, že naši lidé toho salon-

ního svta neznají, aby s úspchem pro psáti dovedli
"

Pravila jsem c)i sice, že by národu našemu snad veliký

prospch 2 toho nevzešel, kdyby si získal píchylnost

dcer takových, jejichžto choutkám by musil péry svých

spisovatel nejprve zalichotiti a píjemn je podrážditi,

než by se k nmu skloniti ráily, ale pi tom jsem se

pec zaala ponoovati do vzpomínek na díví svj vk,
kdež jsem po nkolik let mla píležitost utvoiti si o sa-

lonech obraz vrný perspektivy dosti hluboké.

Navštvovala jsem totiž se svou sestrou francouzské

hodiny u dvou schudlých šlechtien, kteréžto dámy
honosily se takovým množstvím pkných vdomostí,

že si matka naše velice pála, aby dovršily vychování

naše.
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Jsouce pvodem Belgianky. byly smýšlením svým
zuivé Nmkyn a vedle toho aristokratky od hlavy až

do paty. Pijímaly za tou píinou do svých uebných
síní jen dcery taktéž z rod šlechtických, jež nemajíce

dostatených prostedk, nemohly platiti drahých

vychovatelek, vedle toho jen dívky z dom vysokých

hodnostá úedních a vojenských.

Dkovaly jsme svoje u nich pijetí mocné protekci,

bez kteréž by nás plebejky byly sotva uznaly své pée
a snahy za hodný.

Mla totiž starší z dam, zralá již.tyicátnice, jednu

z onch dvacítiletých, ted snad již z módy vyšlých zná-

mostí s dstojníkem na povýšení ekajícím, jehož matka
bydlíc u nás v dom za nás se pimluvila. Vdly od

onoho dstojníka, že náš ddeek ve válkách proti

Napoleonovi I. taktéž ve vojšt sloužil, že byl tehdáž

i dekorován, a uznávajíce v nás krev vojenskou, pimhu-
ovaly pi ostatních našich nedostatcích milostiv oi.

což po jejich píkladu inily i naše spolužaky, chova-

jíce se k nám s touž vlídnou zdvoilostí, jako k šlechtic-

kým družkám svým.

Byly to dcery generál, plukovník, president,

rad atd., krátce: náležely vesms do takových rodin,

kteréž inily tehdáž elitu pražské elegantní spolenosti,

pechod jakýsi k šlecht vysoké, s níž bývaly obecenstvem

ku svému velkému zadostuinní na mnoze stotožo-

vány.

Nepednášely naše uitelky žakám svým pouze

jen pravidla jazyka francouzského, nýbrž ješt pravidla

jiná

Mly ve Vídni tetu, taktéž šlechtinu starého rodu,

jež prý u císaovny samé zastávala úad jedné z jejích

komornic. který se svoval jen'potomkyni slavného

jména. Úkolem jejím bylo pedevším pijímati místo

císaovny suplikantky nižších stav, vyslechnouti je
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prosby jejich odevzdati zpovdníku mocnáinu a zpra-

viti je opt o tom, zdali a kterak budou vyízeny.

K píbuzné té naše uitelky stídav dojíždly, pi-

nášejíce si od ní hojn nových mód a anekdot z onoho

vznešeného svta, zejména však popisy obad dvor-

ních, zpsob, obyej a zákon v onch výšinách

bžných a platných, s nimiž pak žaky svoje v konver-

saních hodinách, zvlášt k úkolu tomu stanovených,

obeznamovaly.

Dozvídaly jsme se velmi urit, jak dlouhá musí

býti vleka dámy, která se poprvé pi dvorní slavnosti

Jejich Velienstev uvádí, jakým zpsobem a kolikrát

jí jest pi tom se ukloniti, jaká barva šat se nosí pi
té které píležitosti, jakého chování vyžaduje etiketa

v pípad tom a v pípad onom, krátce: obohacovaly

nás takovými pokyny, až se nám mnohdy podobalo,

že bychom se mohly na jejich základ okamžit státi

dvorními dámami, kteréž by vynikaly jak jemným
taktem a dokonalým brusem, tak i okouzlující grandezzou.

Poskytovaly uitelky tmito výklady našim druž-

kám ovšem služeb neocenitelných, proež byl jejich

ústav tak velice vyhlášen. Tm, jimž kynula nadje,

že uzavrou stavu svému a svým požadavkm pimené
satky, byly dležitým návodem, kterak v novém svém
postavení si poínati mají, aby jim z toho vzešla povst
chvalná a estná, povýšení manželovo v záptí mající.

Vždy bylo tak asto slýcháno že komandant toho kte-

rého opevnného místa pednosta toho onoho kraje jen

za tou píinou postavení svého se domohl, protože se

vdlo, že jeho paní cho. mistryn to v umní dlat

honneury, jest s to. aby jisté spurné živly roztomilostí

svou nejen zkrotila, ale i k pokání pivedla.

Onm zase slenám, které nebyly ni dosti krásné,

ni dosti bohaté na konexe aby byly mohly poítati na

jakousi výhodnou partii, prokazovaly svými výklady
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služby rovnž tak veliké. Nezbývalo dívkám tm po

ztrát otc jiného, než pijmouti v domích bohaté šlechty

místo spolenic, vychovatelek, zastupitelek domácích

dam atd., pi emž jim bylo ovšem pedevším nutno

nabýti znalosti o pomrech v takových rodinách panu-

jících, pisvojiti si jemný; nikdy neselhávající takt,

chování bezvadné, obratné, v každém ohledu jisté,

panstvu i služebnictvu stejn imponující.

K theorii dodávaly však uitelky ihned praxi. Po-

ádaly veliké spolenosti, zimního asu nkolikrát

téhodn, kteréž bývaly spojeny s koncerty, živými obra.-.y

a plesy. Útraty zábavami tmi jim psobené bývaly jim

rodii žaek hojn cennými a krásnými dary nahrazo-

vány. Pi píležitostech tch zkoumaly zrakem nad míru

písným naše chování, a bda té, která se dopustila

jakéhosi faux pas. Byl jí pak druhý den pede všemi

ostatními dívkami bez milosrdenství a šetrnosti s boda-

vou, ale vždy trefnou ironií vyítán, a žádáno na ní, aby

se s opravdovou uznalostí za napomenutí to podkovala.

K tmto spolenostem zvaly naše uitelky za tane-

níky krom bratr a bratranc žaek též chovance

šlechtického konviktu r. 48 zrušeného, jehožto míst-

nosti byly potom první hlavní škole eské, Budi naší,

odevzdány.

Pedstavenstvo ústavu toho nkteré z nejstarších

svých svenc, právníky to z posledních rok, velmi

rádo do tchto soukromých besed dovolovalo, neb mla-

díci ti. pipravujíce se pro dráhu úední a diplomatickou,

mli.jako naše spolužaky, potebí brusu, taktu a uhla-

zenosti, aby na ní se osvdili a zatpytili.

Páni konviktisté, tšíce se nemálo tm nkolika ho

dinám V7ácné jim svobody, kdež jim bylo výminen

dovoleno, místo v nevkusném jich stejnokroji objeviti

se ve fraku s claquem pod paží a v žlutých rukavikách.

byli nejen neúnavnými taneníky, nýbrž i velmi pri-
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jemnými spoleníky. Chovali se nejen co nejzdvoileji

k nám, ale i s všelikými ohledy jeden k druhému, titulu-

jíce se co nejsvdomitji. Nejednou jsem se v duchu

pousmála, slyšíc je mezi sebou hovoiti jak následuje i
podobn: .,Ty, milý rytíi z Treufeld, prokaž mi se

slenou tanenicí est býti pi této quadrille mým pro-

tjškem." Naež mu odpovdl rytí z Treufeld se svou

nejpružnjší úklonou: ..Neskonale lituji, drahý šlechtici

ze Sternburg, ale není li pravda, barone z Hohendorf,

že již ped tvrt hodinkou jsme si dali slovo, že tuto

quadrillu proti sob taniti budeme?" A když se chtl

baron z Hohendorf co nejobtavji svých starších práv

vzdáti, jaké to nové úklony, omluvy, výmny hladkých

a pívtivých slov!

Mladíci ti. bavíce m obyejn mezi tancem svými

vyhlídkami do budoucnosti, neb osudy soudruh star-

ších, kteí vystoupivše z konviktu, byli již pidleni

k tm kterým úadm, doplnili zase jinými barvami

malbu onch spoleenských sfér, kdež jsem se nauila,

díky neuprositelnosti uitelek, asem sice dosti snesiteln

se pohybovati, kdež ale mi nebylo lze zdomácnti.

Pi vší zdánlivé nenucenosti a volnosti cítila jsem

se tam pece jen svírána pouty, pouty to pedsudk ne-

pirozených, nikoli jen stav a rod se týkajících nýbrž

i innost duševní, svobodu úsudk a zásad krut tížících.

Každý krok byl zde dle nezvratných pravidel naped
vymen, každé slovo neodvolatelnými zákony naped
stanoveno, každá myšlenka musila míti jistý ráz, každý

in svj jistý smr.
Musil se lovk podrobiti duchu zde vanoucímu, ne-

chtl-li dáti pohoršení velmi vážné a státi se terem
posmívavých poznámek, neb nepál-li si prohlášenu býti

za pemrštnce, neb dokonce za divocha, jenž do svta
se nehodí, ovšem do svta onoho, kdež trnila jako krá-

lovna móda se svými dvorními dámami: koketní ele-
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ped nimiž polekan s tváí zakrytou prchaly každá

snaha opravdovjší, každý zájem hlubší.

Ne —• abych pro svt ten psala, jak na mn se žá-

dalo, jsem s to nebyla, a jsem v nm poznala mnoho
rozmilých a ctihodných povah, jichž pátelství dosud

ráda si pipomínám. Bylo mezi svtem tím a mnou píliš

málo spoleného a píbuzného.

Ale o nm psáti bylo ovšem nco jiného. Pro bych

z nho nebyla podávala kreseb, využitkujíc svých tam
dosti tžce a draze dobytých zkušeností, pro ty, kdož s ta-

kovou zbožností k nmu vzhru pohlíželi, cítíce se tak níz-

kými ped ním a plebejskou svou nicotou a eskou pro-

stotou tak pokoenými, oekávajíce od bližších s ním

styk Bh ví jaké zázraky, jaké píznivé zmny ve spo-

leenských našich pomrech, domnívajíce se zcela oprav-

dov, že nám naprosto nemožno chovati se k sob zdvo-

ile, uhlazen, pozorn, nemeškáme-li ve stedu titulo-

vaných pán a dam, již mají v rohu svých batistových

kapesních šátk zlatem vyšívané koruny a erby.

Byla jsem zpozorovala, že dívky bohatších stav
nejvíce trpí a chybují lehkomyslností, jíž s osudem svým
nakládají, nehledajíce v život jiného, než každým dnem

se mnící zábavu, pak pánovitou samolibostí, kterou se

snaží každé srdce, pedevším však to, jež se jim vzpírá,

stj co stj si podrobiti, necítíce se povinovány stejnou

mrou mu spláceti, rovnž jako onou hravou licomrností,

která se chce pouze zah'biti bez jiného hlubšího zájmu,

a konen nezízenou touhou dožíti se v lásce ehosi ne-

všedního, romantického, ímž propadávají dívky tyoby-

ejnhejskm,kteí z nadšení toho pro svou marnost koistí.

V novelách: *) Spolenice, Zamítání, Sestry, Lí-

*) Spolenice, Máj rok 59, Zamítání, Lumír r. 59,

Sestry a Líbánky koketiny. Obrazy života r. 59, 60. Se-

brané spisy sví XXVL a XXIX.
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banky koketiny snažila jsem se nakresliti postavy, z nichž

každá iníc osu jedné z onch prací, zobrazovala jednu

ze zmínných vad. Z umlecké nutnosti doplnila jsem

ji postavou jinou, ideální její protivou. Jen v Zamítání

jsem neuznala toho potebu, neb hrdinka vlastní svou

silou se vymaní z chyb svých, povznášejíc se bez pomoci

jiné, pouze vlastní pevnou vlí svou na výši mravní.

Mezi psaním jsem však pišla k svému velkému lek-

nutí k truchlivému poznání, že nemáme —• konversaní

mluvy. Salonní spisovatel bez konversaní mluvy!

Pipadala jsem si jako zpvaka bez hlasu Scházelo mi

celé množství názv pro ty které poteby hmotné i du-

ševní nejen vyšších stav, ale i vyššího vzdlání.

Ve spisech souasných spisovatel taktéž jsem jich

nenalézala, což zajisté každý mi uví, kdož si vzpomene,

jak úzký byl kruh myšlenkový a spoleenský, v nmž
novelisté naši. vyjímaje vypravovatele povídek ves-

nických a píbh historických, ješt ped tvrt stoletím

se pohybovali.

Nadarmo jsem se pebírala v mluvnicích a slovnících,

pátrajíc po potebných výrazech a obratech. Jak mi

bylo patrno pi hledání tom, že po celá dv století, v dob
to, kdež jiní národové s nejvtší láskou, zbožností a

pýchou jazyk svj tíbili, šlechtili a v.šemi smry povzná-

šeli, jazyk náš byl zapomenut, zavržen, nepstován, a

nelze ani dosti oceniti, co zejména v posledním desítiletí

v ohledu tom u nás bylo vykonáno, jakým úsilím a

úspchem naši poetov é veršem i prosou se snažili dohoniti

,

co bylo zameškáno, a dostihnouti skvlých vrcholk
Parnas sousedních.

Jak zídka jsem nalézala v oborech shora zmínných
pojmenování vci, již jsem vylíiti chtla, zúplna od-

povídající, s mými intencemi se shodující; jak asto
jsem se nad rukopisy svými netrpliv rozplakala, zá-
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vidíc jiným národm, zejména Francouzm, vytíbenost

až stereotypní jejich fraseologie!

Ba, bylo mi i mnohý výjev v práci zamýšlený zcela

vynechati, ponvadž jsem se nemohla jistého, nkdy
naprosto všedního slova dopátrati, pi emž jsem si

ovšem asto velmi tvrdošíjn a dtinsky poínala.

Jednou na p. jsem potebovala pro svoji rekyni

hodinek.

,,Smím íci," tázala jsem se Auštckého, ,,na stole

ležely .dámské' hodinky?"

,,Na žádný zpsob," odvtil mi urit. ,,To ,, dámské'

by se podobalo píštipku. Musíte napsati hodinky
, žen-

ské'."

,.Jen probh uvažte, jak hrub by to znlo: Na stole

ležely ženské hodinky, eine Weiberuhr," zahoekovala

jsem. .,Ne, nesmím-Ii napsati dámské hodinky, tož není

mé rekyni pomoci, musí zstati bez nich. a já nebohá jsem

donucena hledati pro svoje vypravování zcela jiného

chodu, než jsem si byla pvodn navrhla."

,,To máte z toho," vyítal mi Auštcký, ,,že jste byla

nmecky vychována a v jiných jazycích díve se mysliti

nauila, než v jazyku eském. Zní vám nepimen,
co jest zcela správné."

,,Jest to ovšem nesmírná nehoda pro mne, že jsem

nebyla po esku vychována," zarmoutila jsem se, ,,ale

jinak považuji zas za výhodu, že jsem vedle eštiny

i jiné jazyky poznala. Práv za tou píinou, že je znám,

peji si, ehož jiný, kdož jich nezná, ovšem páti si ne-

mže, totiž aby nabyl jazyk náš téže pružnosti, ohebnosti,-

všestrannosti, jemnosti a lahody jako ony, aby se v nm
nehemžily drsnosti a nemotornosti ze všech jiných dávno

již vymýtné, zejména však takové pedpotopní nestvry,

kteréž se ted schváln do nho vnášejí, a jež se již ani

do útvaru moderní mluvy nehodí. Byly by zajisté z ní

dávno vymizely, kdyby se byl organismus jazykový
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u nás pirozené vyvinul a nebyl náhle v tolika smrech
zmrtvl. Uznávám vdn a s náležitou skromností ne-

skonalé zásluhy tch, kdož jej vzkísiti se snažili, avšak

pi tom lituji, že vždy jen ku správnosti ale ne vždy také

ku kráse a libozvuku výrazu pihlíželi, rovnž jako naši

botanikové, kteí na p. poktili nžný, etherický Cy-

clamen bramboíkem a poetickou, libodechou Platan-

theru vemenníkem. Nech si ti pánové jen pedstaví,

zdali je poetovi možno ozdobiti kadee svého ideálu bram-

boíkem a její pas kyticí vemenníka? A taktéž se to má
s formami a obraty mluvnickými. Proti celé ad z nich

se vám bude vzpouzeti každé jemnjší péro spisovatelské •

a zvolí radji slovo cizí, obrat neeský, je-li název eský
nevkusn i smšn stanoven Pipomínám vám, abych

aspo jedním píkladem vás usvdila, nynjší barokní

usnesení, že kdosi, jenž se uí francouzskému jazyku,

jazyku tomu ,,obcuje". Pedstavte si v nkteré novele

vtu: A krásná Lavinie, chtjíc si mermomocí dobýti

pístupu do elegantního svta, jenž dosud byl ped ní

uzaven, a uznávajíc, že jí jest za tou píinou nevyhnu-

telno získati si ony vdomosti, jichž tam na dívce vzd-
lané se požaduje, umínila si, že již zítra pone obcovati

jazyku francouzskému."

A mi Auštcký pisvdil, že by podobná vta
novellu píliš nezdobila, pece mi neslíbil, že se o to za-

sadí, aby tato forma se nezakoenila. Smál se pouze mé
rozhorlenosti, a podobn konívala každá taková, velmi

asto se opakující hádka mezi mnou a oním vzácným
mužem, jenž se honosil v oboru svém nejen nejdklad-

njšími vdomostmi, taktéž ryzou a šlechetnou povahou,

ale zárove velmi krásným nadáním novelistickým, jehož

bylo bohužel málo povšimnuto. Nemá prací mnoho, ale

stály by za to. aby se sebraly a vydaly.

Než jsem se do novel shora zmínných pustila,

musila jsem pece srdci svému vyhovti; troufala jsem
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si nastíniti prese všecky zápovdi rtu, mající za ped-
mt nešastný osud nejstaršího bratra mého manžela,

jenž pesthovav se do Ruského Polska, tam pišel

živelními pohromami o jmní a život, ze kterýchžto

smutných pomr jsem utvoila temný, skromný rámec
okolo milé mi postavy, jeho dcery Sefky, zahynuvší

zárove s otcem, podle níž jsem pokus ten také na-

zvala. *)

Byla tedy druhá moje práce obrázkem vesnickým,

pi níž jsem tžce toho želela, že jsem se uvolila látky

svoje erpati v jiných vrstvách.

Tu však jsem .seznávala mezi prací opt se slzami

pravý opak toho, co pi povídkách díve jmenovaných

jsem procítila. Zde byl materiál jazykový hotov a

k použití zcela pipraven, ale, jak se mi zdálo, péro

moje zas nerchopno jemu vládnouti a skvosty v nm
skryté z nho vyvážiti a do pravého, píznivého svtla

postaviti.

Zajisté mne nikdy nejkrutjší mílj nepítel tak straš-

liv neodsuzoval, jak sama jsem se odsuzovala ve veer-

ních onch hodinách pi družné lamp osamle ztráve-

ných, kdež jsem se snažila lid náš pedvésti tenástvu
svému ve svých vesnických povídkách tak, jak do mysli

zanícené se mi byl vepsal, když jsem si pipomínala ony

záchvvy citu, ony výkiky vášn, ony stony zármutku

a bolesti, které se mne byly vždy z jeho prsou dotýkaly,

jako bych slyšela hlas pírody samé.

Byla jsem nucena sama sob se piznati, že i co do

vci zamýšlím, toho nikdy nedostihnu, ježto se mi ne-

dostává oné inspirace básnické, jejížto zrak by dostehl

až do onch hlubin psychologických k onomu zárodku

duševnímu, z nhož se bytost jeho vypiala jako nejna-

djnjší strom v svatoháji celého lidstva.

*) Sefka, Posel z Prahy r. 58. Sebr. sp. sv. XV.



,,Nejvrnjším portraitistou je ten," psal Winckel-

mann Goethemu, „kdo, uhodnuv co píroda tou kterou

tváí chtla, myšlenku tu do ní vloží."

Výrok ten stále na mysli mi tanul, a já si pak roze-

chvn pravívala: ,,K emu píšeš, když nevidíš více,

než každýkoli jiný, když nejsi s to, abys výše a hloubji

dosáhla, než dosud každý jiný? Zbytená každá práce

literární, v níž se nejeví ni postupu, ni nové jakési stránky

života národního."

Kdo, pracuje opravdov a se snahou svdomitou,

tytéž si neinil výitky, kdo si nepravíval v podobných

chvílích rozervanosti a nespokojenosti samým sebou:

,,Ó sladká domýšlivosti, která zkoušejíc péro svoje na

látkách všemi literaturami probiovaných, cítíš pec
královský pláš na ramenou svých a spádajíc dj svj
ze samých jen reminiscencí, pohybujíc se pohodln
drahami, jinými dávno vyšlapanými, se domníváš míti

na hlav zlatou genia korunu! Jak šasten ten, komu's

osudem do vínku darem byla uštdena!"
Poznávala jsem tenkráte, že nesmí býti posledním

cílem spisovatelovým podati jen vrný života obraz, jak

to iní realisiDUs, ni doplovati neb mniti v obrazu tom
duhovými pablesky fantasie, eho se mu dle jeho mínní
nedostává, jak to iní romantismus, nýbrž že jen ten

hoden jména poety, kdo nám poskytuje klí k srdci na-

šemu, klí to k srdci národa, k srdci pírody samé.

Blahoeím péru, kterému se podaí vystihnouti

veškerou tvou vznešenou pvodnost, ó duchu lidu

mého! V í ruce tisíckrát požehnané asi se zaskví?



POZNÁMKY.

Dvojí probuzeni. O tom, jak vznikla tato první
práce K. Svtlé a jaký mla úspch, vypravuje autorka sama
ve svých literárnich vzpomínkách: viz str. 253 a následující.

Jméno Alfred v této povídce souvisí patrné s jménem reka
první epické básn Hálkovy, jež u nás vzbudila velké vzru-

šení; hrdiníno jméno Božena bylo Svtlé milé, protože tak
se jmenovala jeji zemelá dceruška (podle Boženy Nmcové).
Problém lásky, již pocítí dívka ze zámožné venkovské rodiny
k vzdlaným mladým mužm, zavátým do její blízkosti,

nejastji vychovatelm svých bratí nebo píbuzných, byl

oblíbenou látkou romanopisc v dob K. Svtlé; vyskytuje se

na p. ve ,,Ztraceném život" Pflegera Moravského, v ,,Nal-

žovském" Žofie Podlipské, v Klicperov
,,
Jinde" a j.

Mladá paní Zapletalová byla pvodn oti-

štna jako první povídka cyklu ,,Pod starými krovy" v aso
pise Ruchu r. 1882.

Z ovzduší barikád pvodn vyšlo r. 1880 ve

Svtozoru. Poátek povídky, samomluva Estellina, pipomíná
výkiky Shakespearova šíleného krále Leara (III. jednání

2. výstup) za boue na poušti a je nejlepším dokladem roman-
tického pathosu autorina.

S t r. 104. Známý malí Rubens žil na konci století XVI.

a v první polovicí XVII.; byl hlavou malíské školy antverp-

ské; Rafael jest z nejvtších malí italských, zemel r. 1520

v mladém vku; Škréta a Brandl byli pední malíi eští

v dob protireformace.

Str. 114. Uffo Horn zde zmínný byl nmecký básník

z ech, jenž pvodn s jinými mladými Nmci se úastnil

eského národního hnuti a sympatisoval s ním.

Pišla do rozumu. Pvodn bylo otištno v Žen-

ských listech 1878.

Hospodskáv Letovicích. Pvodn vyšlo v ka-

lendái Ústední matice 1885. Zajímavý pro tehdejší umlecké
názory K. Svtlé jest úvod na str. 189— 190.
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S t r. 211: Omylem se zde mluví o „Egmontu" jako

o dramat Schillerov. kdežto je to dílo Goethovo. Scéna, na
niž se zde naráží, jest konec III. jednáni, kde Klárka se svého
milence táže, není-li snad on onen slavný Egmont, kterého

zbožuje celá vlast.

S t r . 217. Nmetí spisovatelé zde jmenovaní — Schiller,

Goethe, Herder a J. Paul — jsou známá jména; Jean Paul,

souasník Goethv, žil rovnž ve Výmaru a byl kdysi jako

romanopisec velmi oblíbený pro sentimentální svj roman-
tismus.

S t r. 218. Naráží se zde na známé místo o Slovanech ve
velkém Herderov díle ,,Ideen zur Philosophie der Geschíchte
der Menschheit"; Herder tu vykládaje o vývoji lidstva všt
Slovanm velkou budoucnost. Místo to peložil do eštiny
již Jos. Jungmann a myšlenky v nm vyslovené mocn pso-
bily na první naše obrozenské pracovníky, na Kollára, Šafa-

i^íka a j.

Upomínky vycházely pvodn v Osvt v letech

1874—1875.

S t r. 247. Bernard Bolzano (t 1848) býval profesorem
filosofie v Praze, ale byl zbaven místa pro své ryze humánní
názory, které mly velký vliv na jeho žáky i v dob pozdjší.
O Bolzanovi nadšen psal ve svých listech na p. F. L. ela-
kovský. Knihu pí. ervinkové, zmínnou v poznámce, K.

Svtlá pijala nadšeným posudkem, jenž je otištn také

v knížce ,,Z literárního soukromí". Jaký význam Bolzano pro

pražskou mládež ml, Karolina Svtlá se pokusila naznait i

i koncem-své ,,Zvonekové královny".

Z literárního soukromí vycházelo v Ženských
listech r. 1880; zde jsou otištny kapitoly II. a III. Sestra,

na str. 252 zmínná, jest pozdjší spisovatelka Žofie Podlíp-

ská; její manžel dr. Podlipský byl své doby z nejproslulej-

ších pražských léka.

Str. 266. Spisovatelky Ržiková a acká, kdysi známé,
pozbyly již významu; M. D. Rettigová byla první novoeskou
spisovatelkou a stala se známou hlavn svou knížkou kucha-
skou: Honorata Zapová, rodem polská šlechtina, provdaná
za prof. Zapa, byla ušlechtilá paní, jež však nepivykla
eským pomrm a pedasn zemela.

Str. 268. Šumavský a Tomíek zde uvedeni byli fan-

tastití filologové, kteí si však získali zásluh jako praktití
uitelé eštiny.
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^EJVETSI BASNIK CHODSKA
SEBRANÉ SPISY

I. Boží mlýny K 30— XXIII,
II. Dolina K 20— XXIV

III. Jan Martin Šanda K 25-—
IV. Les K 20- XXV
V. Chromá liška a jiné XXVI

píbhy K 20-— XXVII,
VI. Dražinovská hora .K 25— XXVIII.
VIL lovk boží K 18— XXIX,

VIII. Radostné zaslíbení K 10*

—

XXX.
IX. Zahrada Gretseman-

ská K12-— XXXI
X. Muenníci K 20-

—

XL Kniha z pírody ..K25-— XXXII
XII. Bažantnice a jiné

obrázky K 18*

—

XIIL Lesáci K 20 — XXXIII,
XIV. Divoženky K 25-— XXXIV.
XV. Zapomenuté údolí .K 25-

—

XVI. Toulky lesem i po- XXJXV
lem K 20--

XVIL Mládí K25— XXXVI
XVIII. Nejsilnjší váše . .K 25-- XXXVII
XIX. Chodsko K 25-—
XX. Chodské rebelie. I. Starý ert. XXXVIII
XXL Chodské rebelie. II. Mladý XXXIX

ábel.
XXII. Chodské rebelie. III. Kozina.

Ti obsáhlé díly. .K 1 20-— XL.

Beranuc dvr. .K 30-

—

V polední strá-

ni K 10-—
Svítání a svt .K 10'—
Vysoký sníh . .K 20-

—

Borovice K 20*

—

Mniška K 20--
Zelené šero . . .K 30*

—

Soumrak Hadlasuc rodu.

I. Ti brati.
Soumrak Hadlasuc rodu.

II. Obnažené koeny.
Sounurak Hadlasuc rodu.

III. Vná stoupa.Ti ob-

sáhlé svazky za .K 60*

—

Sázava K 40'

—

Madlenka z Pe-
ce K20-—

. Zbytkový sta-

tek K 28-—
Osudy K20 —

. Nespokojená
srdce K 16*

—

. Duše na horách .K 28*

—

. Otokar Bezina
a jiní pátelé
v mé pamti . . .K 30*

—

Pevrat. Román .K 28'—

®Ctloplátné vazby po K 10-—
,
polokožené K 30— , s pvod,

chodským vyšíváním K 40-— , celokožené K 60-— . Zvláštní

vydání na runím papíe, autorem podepsané a vázané v pergamenu.

U VŠECH KNIHKUPC!

Nakladatelství J. Otto, spol. s r. o. v Praze a Bratislav.



Obrazová historie naší literatury

LITERÁRNÍ ATLAS
ESKOSLOVENSKÝ

od B. Vavrouška, za pomoci a s literární studií

prof. dra Arna Nováka, v úprav K. Svolin-

ského, s podporou ministerstva školství a nár.

osvty a eské Akademie vd a umní v Praze.

Vychází ve dvojí úprav, ve volných tahuUch
s tiskem po jedné stran jako uebná pomc-
ka pro školy, a ve vydání knižním s tiskem

po obou stranách. trnáctidenn v sešitech o 12

tabulích. Celkem bude asi 38 sešit poK 17*

—

wdání tabulového, K 13*— vydání knižního.

Práv vyšel PRVNÍ DlL (17 sešit).

Na tento díl vydalo nakladatelství pvodní
desky a schránky podle návrhu K. Svolin-

ského. Cena I. dílu knižního \ydání v celo-

plátné vazb K 271"— . Cena I. dílu tabu-

lového vydání v schránce K 343*—

.

s

,,Lit€rární atlas eskoslovenský je významný

podnik kulturní, zasluhující siplné podpory ve-

ejnosti, ahy mohl vykonati sviij záslužný úkol:

buditi zájem a lásku k eskému písemnictví.'-''

®
U VŠECH KNIHKUPC
NAKLADATELSTVÍ J. OTTO, SPOLEN.
S RU. O. V PRAZE A BRATISLAV

Tiskom Unie v Priize.
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